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الة وال�ّشالم على نبّيه الأمين، وعلى اآله و�شحبه اأجمعين. الحمد هلل رّب العالمين، وال�شّ
ّف الّثاني ع�شر بف�شليه الأول والثاني للمرحلة الّثانوية  ن�شع بين اأيديكم كتاب الّلغة العربّية لل�شّ
ّف الحادي ع�شر، ومن�شجًما مع خطة الّتطوير التربوّي المبنّية على  اًل لكتاب الّلغة العربّية لل�شّ مكمِّ
ة  العامة والخا�شّ العام، والنتاجات  الها�شمّية، والإطار  المملكة الأردنّية  الّتربية والّتعليم في  فل�شفة 
لمبحث الّلغة العربّية، ونقّدم لكم بين دفتيه محتوى زاخًرا من الّن�شو�س القّيمة المتنّوعة التي جمعت 
بين الأ�شالة والحداثة، لكي نبني الح�ّس الّدينّي والوطنّي والقومّي والجتماعّي والتربوّي في نفو�س 
والقراءة،  والتحّدث،  ال�شتماع،  الأ�شا�شّية:  الّلغة  مهارات  الكتاب  يحتوي  اأن  وتوّخينا  طلبتنا، 
والكتابة، فجاء الكتاب في اأربع ع�شرة وحدة متنّوعة، منها وحدتان للعرو�س، وبداأت كّل وحدة 
من الوحدات الثنتي ع�شرة الأُخرى بمهارة ال�شتماع، فتكون بذلك تهيئة ذهنّية لمو�شوع القراءة، 
وتلي ذلك مهارة الّتحّدث التي تهدف اإلى تمكين الّطلبة من تنظيم الأفكار والّتعبير عنها بلغة �شليمة، 
فيها  للطلبة، وروعي  العمريّة  والمرحلة  يتوافق  بما  ن�شو�شها  اختيرت  التي  القراءة  مهارة  تاأتي  ثم 
الفهم والّتحليل والتذّوق  اأ�شئلة  نا في  المعجم والّدللة، وحر�شْ للّطالب في  الّلغوي  المعجم  اإغناء 
الجمالّي على اإثارة الّتفكير. وا�شتملت وحدات الكتاب على ق�شايا لغويّة؛ نحوّية و�شرفّية واإمالئية 
ب�شرح مب�ّشط موجز لها. وجاءت مهارات الكتابة متنّوعة مع تقديم نماذج في كل فّن من فنونها؛ 
ليت�شّنى للّطالب الّتوا�شل الكتابّي، وبناء القدرة الّلغوّية على الكتابة في ما يجول بخاطره. وانتهت 
كّل وحدة من وحدات الكتاب بمختارات من لغتنا الجميلة تمّثل جوانب م�شرقة من تراثنا الأدبّي 
التفا�شيل  في  الخو�س  غير  من  المعلومات  واإثراء  والتذّوق  للقراءة  وهي  المعا�شر،  واأدبنا  القديم 
بن�شاط  الكتاب  وحدات  من  وحدة  كّل  وختمت  العاّمة،  الم�شامين  بتبّين  ُيكتفى  اإذ  الم�شمونّية؛ 
ا بمو�شوع الوحدة يعّزز البحث وال�شتق�شاء ويغني المعلومة، راجين زمالءنا المعلمين  مرتبط اأي�شً

واأولياء الأمور تزويدنا باأيّة ملحوظات تغني الكتاب وت�شهم في تح�شينه.
واهلل ولّي التوفيق.

بسم اهلل الرحمن الرحيم

المقّدمة



مقّرر الحفظ

يحفظ الّطلبة ما ياأتي:

الآيات )33-42( من )�شورة اآل عمران(

ثمانية اأبيات من ق�شيدة )واحّر قلباه(

ع�شرة اأ�شطر متتالية من ق�شيدة )�شاأكتب عنك يا وطني(

ثمانية اأبيات من ق�شيدة )ر�شالة من باب العامود(

ثمانية اأبيات من ق�شيدة )العربّية في ما�شيها وحا�شرها(



الفصل الّدراسّي
األّول
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الوحدة األولى

الحة التَّن�صئة ال�صّ

نتاجات الوحدة
يتوقّع من الّطالب بعد نهاية الوحدة اأن:

  ي�شتمع اإلى الّن�ّس الذي يقروؤه المعلِّم من كتّيب  ن�شو�س ال�شتماع.
  يتعّرف اأفكار ن�ّس ال�شتماع ويجيب عن اأ�شئلته. 

  يتحّدث اإلى زمالئه بطالقة ويحاورهم.
  يقراأ ن�ّس القراءة قراءة �شامتة متاأّنية بتمّعن.

وتي َوْفق ما يقت�شيه الن�ّس القراآني.   يقراأ الن�ّس قراءة جهريّة �شليمة مراعًيا التنغيم ال�شّ
  ي�شيف اإلى معجمه الّلغوّي مجموعة من المفردات الجديدة.

  يحّدد الغاية من الحديث عن ق�شة مريم ابنة عمران وميالد ابنها الم�شيح عي�شى عليهما ال�ّشالم، 
ومعجزاته.

  يبّين ف�شل اهلل تعالى على مريم عليها ال�ّشالم.
  ي�شتخل�س �شفات كّل من مريم وزكريا عليهما ال�ّشالم.

ح الأمور الخارقة للعادة التي عر�شتها الآيات الكريمة.   يو�شّ
  يناق�س اأثر رعاية الأيتام والمحتاجين في مجتمعنا.

  يقّدر دور المراأة في الأ�شرة والمجتمع.
ح جمال الّت�شوير الفنّي في الآيات الكريمة.   يو�شّ

  يتعّرف مفهوم الّنداء واإعرابه.
  ي�شتخرج ا�شم الفاعل وا�شم المفعول من الآيات الكريمة.

ة.   يحّدد عنا�شر فّن الق�شّ
ة مراعًيا عنا�شرها الفنّية.    يكتب ق�شّ

  يتعّرف جوانب م�شرقة من لغتنا الجميلة بقراءة ن�ّس المختارات.
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عن  اأجب  ثم  ال�شتماع،  ن�شو�س  كتّيب  من  معلِّمك  عليك  يقروؤه  الذي  الن�ّس  اإلى  ا�شتمع 
الأ�شئلة الآتية:

1- تحّدث اإلى زمالئك في اأّن الّرجل والمراأة يكّمل اأحُدهما الآخر.
2- حاور زمالءك في م�شمون قوله تعالى: {  
 }                            �شورة الُحجرات، الآية )13(.

1- بَم �شّبه الكاتب الأ�شرة؟
2-  كيف ت�شهم الأ�شرة في خلق الّتوافق في العالقات الجتماعّية داخل المجتمع؟

3- ترتبط الأ�شرة بجملة من الّروابط، اذكر ثالثة منها.
4- اذكر وظيفتين من وظائف الأ�شرة.

5- ورد في الن�ّس نمطان لالأ�شرة، بّينهما.
6- ما واجبات الفرد نحو اأ�شرته في راأيك؟

7- اقترح و�شائل يمكن اأن تقّدمها الأ�شرة لأبنائها من اأجل بناء �شخ�شياتهم.
8- �شع عنواًنا اآخر منا�شًبا للن�ّس.

ال�ستماع

التّحّدث

الحة التَّن�صئة ال�صّ

الوحدة 
الأولى
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قال تعالى:

 مريُم ابنُة عمراَن
القراءة



12

�شورة اآل عمران، الآيات )51-33(.
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ور المدنّية، بّينت الآيات الكريمة التي بين اأيدينا منها علّو درجات  �شورة اآل عمران من ال�شُّ
ة مولد يحيى عليهم ال�شالم، وبيان  ة مولد مريم ابنة عمران، وكفالة زكريا لها، وق�شّ �شل، وق�شّ الرُّ
العالمين، وما رافق ذلك من  ن�شاء  ال�ّشالم - وتف�شيلها على  ثم ا�شطفاء مريم - عليها  �شفاته، 
الآيات  وتناولت   ، محمد  نبّوة  ل�شدق  تاأكيًدا  وجاءت  تعالى،  اهلل  قدرة  على  تُدّل  معجزات 

ة ميالد الم�شيح عي�شى ابن مريم - عليه ال�ّشالم - ومعجزاته. الكريمة ق�شّ

1- اأ�شف اإلى معجمك الّلغوّي:
- نذرُت          : من الّنذر، وهو ما يوجبه المرء على نف�شه من �شدقة اأو عبادة اأو نحوهما.

- كّفلها زكريّا : عهدها اإليه بالرعاية.
- الَح�شور      : من يع�شم نف�شه عن الن�شاء عفة.
نها. - اأُعيُذها بَك   : األجاأ اإليك لتحفظها وتح�شّ

- الأْكَمه         : الذي يولد اأعمى.
2- ُعد اإلى المعجم، وا�شتخرج معاني المفردات الآتية:

َطفى، اْقُنتي، الأْبَر�س. الإْبكار، ا�شْ
3- فّرق في المعنى في ما تحَته خطٌّ في ما ياأتي:

اأ   - قال تعالى: {  }.
ًرا بالّلغة العربّية. - اأَعْدُت كتابة الن�ّس ُمحرَّ

ب- قال تعالى: {  }.
- َهْبـَك �شاعدتني على حّل الم�شاألة.

جـ- قال تعالى: {  }.

- و�شع الخليل بن اأحمد علم الَعرو�س.

جّو الن�ّص

المعجم والّدللة
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د  - قال تعالى: {  }.
- قال تعالى: {  }              �شورة البقرة، الآية )2(.

4- لفظ {  } ي�شتوي فيه المذّكر والموؤّنث، ُعد اإلى المعجم وتبّين جمع كلٍّ منهما.
5- ما الجذر اللُّغوّي لما ياأتي:

ريّة، الَع�شّي، �شّميتها، تّدخرون. الذُّ
6- ُعْد اإلى المعجم الو�شيط، وبّين الفرق بين كّل من:

الَكْهل، ال�ّشيخ، الَهِرم.

1- قال تعالى: {  }:
اأ   - بَم و�شف اهلل تعالى ذرّية الأنبياء؟ 

ب- عالَم يُدلُّ ذلك؟
2- جريًا على عادة اأهلها نذرت امراأة عمران ما في بطنها لخدمة بيت المقد�س راجية القبول من 

اهلل، بَم ا�شتعانت على تحقيق ذلك؟
3- في �شوء فهمك الآيات الكريمة، بّين كيف هّياأ اهلل تعالى مريم - عليها ال�ّشالم - للقيام باأمر 

عظيم، وهو اأن تلد عي�شى عليه ال�ّشالم.
4- كيف ا�شتقبل زكريا الب�شرى بيحيى عليهما ال�ّشالم؟

ق الب�شرى. 5- بّين الأمارة التي منحها اهلل تعالى لزكريّا - عليه ال�ّشالم - دلياًل على حمل زوجته، وتحقُّ
6- في �شوء فهمك الآيتْين )42 و 43(:

اأ   - ما ف�شل اهلل تعالى على مريم عليها ال�ّشالم؟
ب- اذكر ما ي�شتوجبه هذا الف�شل.

7- في قوله تعالى: {  }:
اأ   - ما الم�شار اإليه في {  }؟
ب- َمن الُمخاَطب في {  }؟

الفهم والتّحليل
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ح جمال الّت�شوير في قوله تعالى: {  }. 1- و�شّ
2- ا�شتخرج مثالين على الّطباق من الآيات الكريمة.

3- تخرج الأ�شاليب الإن�شائّية في العربّية عن معانيها الحقيقّية اإلى معاٍن اأخرى بالغّية، مثل:
ديق: اأ   - الأمر؛ نحو: قول ب�ّشار بن ُبْرد مخاطًبا من ل يحتمل الّزلّة من ال�شّ

ًة  َوُمجاِنُبْه ْل اأخاَك فاإّنه          ُمقاِرُف َذْنٍب َمرَّ َفِع�ْس واحًدا اأْو �شِ
فيفيد الأمر هنا )التخيير(.

وفي قولـه تعالـى: { 
 } �شورة الكهف، الآية )10(، يفيد الأمر )الّدعاء(.

ب- الّنهي؛ نحو: قول المعرّي مخاطًبا �شديقْيِه:
رَّ عّني يوَم نائبٍة             فاإّن ذلَك اأمٌر غْيُر ُمْغَتَفِر ل َتْطويا ال�شِّ

جـ- لَم خاطبته الآية؟
8- ا�شتخل�س من الآيات �شفات كّل من مريم وزكريّا عليهما ال�ّشالم.

9- عر�شت الآيات الكريمة اأموًرا خارقة للعادة، اذكر ثالثة منها.
10- لماذا جاء الطلب بلفظ الهبة في قوله تعالى على ل�شان زكـرّيا عليه ال�ّشالم: {  

 }؟
11- في �شوء قوله تعالى: {  }، ما اأثر الّرعاية الح�شنة في تن�شئة جيل �شالح، 

في راأيك؟
ًحا راأيك: 12- بعد درا�شتك الآيات الكريمة، ناق�س اأثر ما ياأتي في مجتمعك مو�شّ

اأ   - رعاية الأيتام والمحتاجين.
ب- تقدير دور المراأة.

13- اأكثر القراآن الكريم من ا�شتخدام الأ�شلوب الق�ش�شّي، فما فائدة هذا الأ�شلوب؟
14- تكاملت الّرعاية الإلهّية في اإعداد الأنبياء وا�شطفائهم و�شفاتهم، عالَم يُدّل هذا في راأيك؟

التّذّوق الجمالّي
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فيفيد النهي هنا )اللتما�س(؛ لأّنه �شدر من ال�ّشاعر اإلى َمْن هما في منزلته.
وفي قول القائل: ل َتْغُربي اأيّتها ال�ّشم�س، يفيد )التمّني( لأّن ال�ّشم�س غير عاقل، في�شتحيل 

اإجابة طلبه.
جـ - ال�شتفهام؛ نحو قول المتنّبي في و�شف الحّمى:

حاِم؟ ْلِت اأَْنِت ِمَن الزِّ ْهِر ِعْندي ُكلُّ ِبْنٍت             َفَكْيَف َو�شَ اأِبْنَت الدَّ
ويفيد ال�شتفهام هنا )التعّجب(.

وفي قوله تعالى: {  } �شورة الأنعام، الآية )101(، يفيد 
ال�شتفهام )ال�شتبعاد(.

د  - الّنداء؛ نحو: يا لأهل الخير لم�شاعدة المحتاج.
ويفيد الّنداء هنا )ال�شتغاثة( باأهل الخير.

وفي قول اأحدهم: وا ُحْرَقَة قلبي، اأو: وا كبدي،  يفيد النداء )الّندبة(.
و في قولك ل�شخ�ٍس: يا لك من رجل كريم، يفيد النداء )التعّجب(؛ لأنك ل تق�شد اأن 

تناديه، واإنما تريد التعّجب من حاله ومن كرمه.
بناء على ما تقّدم، ما المعنى البالغّي الذي خرج اإليه:

اأ   - الأمر في قوله تعالى: {  }.
ب- ال�شتفهام في قوله تعالى: {  }.

4- ما المعنى الذي اأفادته الجملة المعتر�شة {  }؟
5- ما دللة كّل من: 

اأ   - الّزمن الم�شارع للفعل {  } في الآية )36(.
ب- {  } الأولى والّثانية في الآية )42(. 

- تكرار {  } في الآيتين )39، 45(، و{  } في الآية )49(. جـ 
اأن تاأتي بكالم  اأي  اإيراد المعنى الأ�شلّي؛  اأُطِلق واأُريد به لزم معناه مع جواز  6- الكناية: لفظ 
المق�شود، ومثال ذلك قولنا:  يت�شّمن معنيين: معًنى حقيقيًّا واآخر مجازيًّا، والمجازّي هو 
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وقف الجندّي مرفوع الّراأ�س.
المعنى الحقيقّي: رفع الراأ�س عالًيا. 

والمعنى المجازّي: الفخر والعتزاز، فمرفوع الّراأ�س كناية عن )الفخر والعتزاز(. 
وقولنا: فالن كثير الّرماد، كناية عن )كرمه(، بمعنى اأّن رماد ناره ل ينطفئ؛ لأّن كثرة الّرماد 

يف. دليل على كثرة اإ�شعال الّنار لِقرى ال�شَّ
وقول اأحمد �شوقي:

بابا لوع دٌم ولحٌم             هما الواهي الذي َثِكَل ال�شَّ َولي بْيَن ال�شّ
فدٌم ولحٌم كناية عن )القلب( الذي بين �شلوعه.

ح الكناية في ما تحَته خّط في قوله تعالى: بناء على ما تقّدم، و�شّ
.{  }

ح دللة )الَخْلق( في الآيتْيِن الكريمتْيِن الآتيتين: 7- و�شّ
اأ   - قال تعالى: {  }. 

ب- قال تعالى: {  }.

ق�سايا لغويّة

النّداء
الّنداء: دعوة المخاطب بو�شاطة حرف من اأحرف الّنداء، لالنتباه والإقبال. 

مثال: يا م�شرًعا، تمّهْل: حرف الّنداء: يا، المنادى: م�شرًعا.
1- حكم اإعراب المنادى:

)1( ياأتي المنادى معرًبا )من�شوًبا( اإذا كان:
ك. اأ   - م�شاًفا: يا طالَب العلِم، واظْب على درو�شِ

ب- �شبيًها بالم�شاف: يا رافًعا �شعاَر الوئاِم، جزاَك اهلل خيًرا.
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1- مّيز المنادى المعرب من المنادى المبنّي في ما ياأتي:
اأ   - قال تعالى: {  } �شورة الأعراف، الآية )19(.

ب- قال ال�ّشاعر:
نيا واأْنَت تموُت  نـيا لغيـِر بـالغـــٍة         ِلَمْن تجمُع الدُّ اأيـا جـامـَع الدُّ

جـ- قالت الخن�شاء:
ــْخــِر النَّـــدى اأعــيَنـيَّ جــــــودا ول َتْجــُمـدا         األ َتـْبكـيـاِن ِل�شَ

د  - قال عبد الكريم الكرمي:
فل�شطيُن الحبـيـبُة كيــف اأحـــيا         بعيــًدا عن �شهوِلك واله�شاِب

هـ - جميُل، ل تتهاون في اأداء واجِبَك.
و  - قال حافظ اإبراهيم:

ورى وحاِر�َشها         َجــزاَك َربَُّك خـيًرا ِمْن ُمحّبيها يا رافًعا رايَة ال�شُّ

تدريبات

جـ- نكرة غير مق�شودة، نحو قول عبد يغوث الحارثي:
َت َفَبلَِّغْن             َنداماَي ِمن َنْجراَن اأَْن ل َتالِقيا فيا راِكًبا اإِّما َعَر�شْ

)2( ياأتي المنادى مبنيًّا في محّل ن�شب، اإذا كان:
اأ   - ا�شًما علًما: يا قد�ُس، ياعامُر.

ب- نكرة مق�شودة، نحو قوله تعالى: {  } �شورة 
هود، الآية )44(.

دلياًل عليها، نحو  الك�شرة  واإبقاء  الياء  المتكّلم حذف  ياء  اإلى  الم�شاف  المنادى  2- يجوز في 
قوله تعالى: {  } �شورة البقرة، الآية 

: منادى م�شاف، اأ�شله )رّبي( و )ياء المتكلم( محذوفة.  )126(، ربِّ

الّنداء، نحو قوله تعالى: {  3- قد يحذف حرف 
 } �شورة يو�شف، الآية )29(.
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2- اأعرب ما تحَتُه خّط في ما ياأتي: 
�شورة الأحزاب،  اأ   - قال تعالى: {  } 

الآية )13(.

ب- قال الُحَطيئة:
ماذا تقوُل لأفراٍخ بـذي َمـَرٍخ          ُزْغِب الَحوا�شِل ل ماٌء ول �شجُر
َبهم في َقْعِر ُمْظِلَمٍة          فاْغـِفْر عليَك �شــالُم اهلِل يـا عمـُر األَقْيَت كا�شِ

ْبها. ك هذِّ جـ- يا راجًيا رحمَة اهلل، عليَك نف�شَ
3- ا�شبط بال�ّشكل اأواخر الكلمات التي تحَتها خطٌّ في ما ياأتي:

اأ   - قال  مخاطًبا عمر بن اأبي �َشَلَمة راوي الحديث: "يا غالم، �شمِّ اهلل، وُكْل بيمينك، 
وُكْل مّما يليك". )متفق عليه(.

ب- قال ابن زيدون:
ـبا بلِّـْغ َتِحيَّـَتنا             َمْن َلْو على الُبْعِد حّيا كاَن ُيْحيينا ويـا ن�شيم ال�شَّ

ْد نوعه. 4- ا�شتخرج المنادى في الآيات الكريمة من �شورة اآل عمران التي در�شتها، وحدِّ

مراجعة ا�سم الفاعل وا�سم المفعول 

در�شت �شابًقا اأّن ا�شم الفاعل: ا�شم م�شتق يُدلُّ على الحدث وَمْن اأو ما يقوم به، وي�شاغ من 
الفعل الثالثي على وزن )فاعل(، نحو: َفِهم: فاهم، رّد: راّد، اأِمَن: اآِمن، �شعى: �شاٍع، �شال: �شاِئل، 
�شاأل: �شائل. ومن غير الثالثي على وزن الفعل الم�شارع باإبدال حرف الم�شارعة ميًما م�شمومة، 

. م، توّلى: ُمتولٍّ وك�شر ما قبل الآخر، نحو:  ابت�شم: ُمبت�شِ
وا�شم المفعول: ا�شم م�شتق يُدلُّ على الحدث وَمْن اأو ما يقع عليه، وي�شاغ من الفعل الثالثي 
على وزن )مفعول(، نحو: �شّد: م�شدود، دعا: َمْدُعّو، رمى: َمْرِمّي، باع: َمبيع. ومن غير الثالثي 
باإبدال حرف الم�شارعة ميًما م�شمومة، وفتح ما قبل الآخر، نحو: ا�شتخدم: ُم�شتخَدم. واإذا كان 

الفعل لزًما لحقت ا�شم المفعول �شبه جملة، نحو: اقترن: ُمقتَرن به، ورغب: مرغوب فيه.
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1- هاِت ا�شم الفاعل، وا�شم المفعول من كّل فعل من الأفعال الآتية:
التقى، باع، ان�شرف، عّد، لم، روى.

2- عّين اأ�شماء الفاعلين في الن�ّس الآتي:
بقول  الّدنيا  في  يقول  الأمل،  بطول  الّتوبة  ويرجو  عمل  بغير  الآخرة  يرجو  مّمن  تكن  "ل 
الّزاهدين ويعمل فيها بعمل الّراغبين، اإن اأُعطي منها لم ي�شبع، واإن ُمِنع منها لم يقنع، يعجز 
عن �شكر ما اأوتي ويبتغي الّزيادة في ما بقي، ينهى  ول ينتهي، وياأمر الّنا�س بما ل ياأتي، يحّب 
الحين ول يعمل عملهم، وُيبغ�س الُمذنبين وهو اأحدهم، يكره الموت لكثرة ذنوبه وُيقيم  ال�شّ
اإذا  ُيْعَجب بنف�شه  اأمن لهًيا،  اإْن �شقم ظّل نادما، واإْن �شّح  اأجله،  على ما يكره الموت من 

عوفي ويقنط اإذا اْبُتلي".
مّيز ا�شم الفاعل من ا�شم المفعول في العبارتين الآتيتين:

ها بذوٍق رفيٍع. اأ   - الفتاُة مختارٌة مالب�شَ
ب- الهديُة مختارٌة بعنايٍة فائقٍة.

3- ا�شتخرج ا�شم الفاعل وا�شم المفعول من الآيات الكريمة )33 اإلى 39( من �شورة اآل عمران.

تدريبات
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ة الق�سيرة  الق�سّ
ة الق�شيرة فّن اأدبّي يتناول حادثة اأو مجموعة حوادث تتعّلق ب�شخ�شّية  در�شت �شابًقا اأّن الق�شّ
اأو مجموعة من ال�ّشخ�شّيات الإن�شانّية في بيئة زمانّية اأو مكانّية تنتهي اإلى غاية اأو هدف ُبِنيت من 

ة باأ�شلوب اأدبّي ممتع. اأجله الق�شّ
ومن  والّرمز،  الّتلميح  طريق  عن  وت�شليته  واإمتاعه  القارئ  في  التاأثير  اإلى  ة  الق�شّ وتهدُف 
مة على نحو خا�س،  عنا�شرها: الحدث الذي يمّثل مجموعة من الوقائع الجزئية المترابطة والمنظَّ
راعان الداخلّي  ة، وال�شّ والحبكة التي تبداأ غام�شة ثم تتك�ّشف تدريجيًّا، وهي قمة الحدث في الق�شّ
والثانويّة  الّرئي�شة  وال�ّشخ�شّيات  والحّل،  والمكان،  الّزمان  جانب  اإلى  والحوار،  والخارجّي، 
والنامية والثابتة، واأبعاد ال�شخ�شية تتمثل في البعد الخارجّي الذي يمّثل المظهر العام وال�ّشلوك، 
والبعد الداخلّي وي�شمل الأحداث النف�شّية والفكرّية وال�ّشلوك الناتج عنها، والجانب الجتماعّي 

الذي ي�شمل المركز الذي ت�شغله ال�ّشخ�شّية في المجتمع وظروفها الجتماعّية.

)فهد خليل زايد، الم�شتوى الكتابي: الكتابة باأق�شامها، بت�شّرف(

ة الآتية، ثم اأجب عن الأ�سئلة التي تليها: اقراأ الق�سّ

حْفظ الأمانة
قال تاجر: ق�شْدُت الحّج في بع�س الأعوام، وكانت تجارتي عظيمة، واأموالي كثيرة، وكان 
لأق�شي  نزلت  الّطريق  ببع�س  كنت  فلّما  القّيمة،  والجواهر  بالّدنانير  مليء  ِهْميان)1(  و�شطي  في 
بع�س �شاأني، فانحّل الِهْميان من و�شطي و�شقط، ولم اأعلم بذلك اإّل بعد اأن �شرُت عن المو�شع 

فرا�شخ)2(، ولكن ذلك لم يكن يوؤّثر في قلبي لما كنُت عليه من غنى.

الكتابة

دُّ في الو�شط. )1( الِهْميان: كي�ٌس للنَّفقة ُي�شَ
ر بثالثة اأميال. )2( الَفْر�شخ: مقيا�س ُيقدَّ
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�شيًئا،  اأملك  اأعْد  لْم  حّتى  علّي،  الم�شائب  تتابعت  بلدي  اإلى  وُعدُت  حّجتي  ق�شيت  ولما 
وكانت  معدودة،  دراهَم  اإّل  الليلة  تلك  في  اأملك  وما  بلدي،  من  هارًبا  وجهي)1(  على  َفِهمُت 
الليلة مطيرة، فاأويُت في بع�س القرى اإلى خان خراب، فح�شرْت زوجتي الولدة فتحّيرُت، ثّم 
ولدْت، فقالت: يا هذا، ال�ّشاعة تخرج روحي، فاّتخْذ لي طعاًما اأتقّوى به، فخرجُت اأخبط في 
لمة والمطر حتى جئُت اإلى بائع فوقفُت عليه، فكّلمني بعد جهد، ف�شرحُت له حالي، فرحمني  الظُّ
فلّما  المو�شع،  اأريد  فيه، وجئُت  اإناًء جعلُت ذلك  واأعارني  وزبيًبا،  اأكاًل  القطع  بتلك  واأعطاني 
واأ�شيح،  اأبكي  فجعلُت  فيه،  ما  الإناء، وذهب جميع  وانك�شر  َزِلَقْت رجلي  الخان،  من  قربُت 
فاأطّل رجل من داره، ولّما �شرحُت له حالي، قلُت له: ل اأبكي من اأجل الّدراهم، ولكن رحمة 
لزوجي ونف�شي، فاإّن امراأتي تموت الآن جوًعا، فقد ذهب مّني في الحج ِهْميان فيه ما ي�شاوي 
ثالثة اآلف دينار، فما فّكرُت فيه، واأنت تراني ال�ّشاعة اأبكي ب�شبب دراهم معدودات، فقال لي: 
باهلل يا رجل، ما كانت �شفة ِهْميانك؟ فقلت: وما ينفعني وينفعك من �شفة ِهْمياني الذي �شاع 

منذ كذا وكذا؟ وم�شيت.
اأّي �شيء  فاإذا الّرجل قد خرج ي�شيح بي: خذ يا هذا، فظَنْنُته يت�شّدق علّي، فجئُت وقلُت: 

ْف لي ِهْميانك. تريد؟ فقب�س علّي وقال: �شِ
فو�شفُته له وقلُت له: اإّنه م�شنوع  ِمْن ديباٍج اأ�ْشوَد، فاأخرج من و�شطه ِهْمياني نف�شه، وقال: 

اأتعرف هذا؟ فحين راأيته �شهقُت، وقلُت له: يا هذا اأََمَلٌك اأنَت اأم نبّي؟
فقال: اأنا اأحفظه مْنُذ كذا وكذا �شنة، واأبحث عن �شاحبه بال جدوى، فخْذ ِهْميانك واجعلني 

في ِحلٍّ من اأمري، ف�شكرُته ودعوُت له.
واأخذُت ِهْمياني ورجعُت اإلى بلدي، فبعُت الجواهر، واّتجرُت، فما م�شت اإّل �شنوات حّتى 

�شرُت �شاحب ع�شرة اآلف دينار.

)�شامر ح�شيمة، ق�ش�س موؤثرة من واقع الحياة من الما�شي والحا�شر، بت�شّرف(.

ه. )1( هاَم على وجهه: خرَج وهو ل يدري اأيَن يتوجَّ
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ة اأتاأّكد من اأّنني:  بعد كتابتي الق�شّ
ة. 1- اخترت عنواًنا منا�شًبا و�شائًقا لم�شمون الق�شّ

ة. 2- راعيت عن�شري الّزمان والمكان في الق�شّ
3- �شّنفت ال�شخو�س نوعين: رئي�شة وثانوية.

4- ا�شتخدمت الحوار الق�ش�شّي.
ة. 5- حّددت الحبكة في الق�شّ

تي بحّل هادف ونبيل. 6- اأنهيت ق�شّ

ة. 1- حّدد عنا�شر الق�شّ
ة، وبّين نوعها. 2- �شّنف ال�ّشخ�شيات الواردة في الق�شّ

ة؟ 3- ما العبرة الم�شتفادة من الق�شّ

ة بما ل يقّل عن مئتي كلمة في واحد من المو�شوعين الآتيين: اكتب ق�شّ
اليتيم في الجّنة هكذا، واأ�شار  "اأنا وكافل   : اأهمّية رعاية الأيتام في �شوء قول ر�شول اهلل   -1

بال�ّشّبابة والو�شطى وفّرج بينهما �شيًئا". )رواه البخاري(.
2- امراأة ُوِهبْت طفاًل بعد �شبر طويل.

التقويم الذاتّي
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ي�شرق الفجر وتب�شط ال�ّشم�س رداءها الّنقّي على بطحاء مكة وما يحيط بها من الجبال؛ ويرتفع 
حى، وي�شطرب الّنا�س فى اأمورهم وقد ق�شوا لياًل جاهاًل غافاًل، لم ي�شعروا فيه ب�شيء، كاأّنه  ال�شّ
لم يكن فيه �شيء، ولو قد ُك�شف عنهم الغطاء، ولو قد اأُزيلت عن قلوبهم الُحُجب لراأوا و�شمعوا. 
ولكن اهلل قد جعل لكّل �شيء قدًرا؛ فهو يظهر اآياته لمن ي�شاء، ويخفي اآياته على من ي�شاء. وعبد 
المّطلب جال�س في الِحْجر وحوله اأبناوؤه وجماعة من قري�س، قد اأخذوا فيما كانوا ياأخذون فيه 
اأْن  ي�شتطيع  اّلذي ل  فقيده  يفّكر فى  بنف�شه،  باأذنيه ويعر�س عنهم  اإليهم  ي�شمع  من حديث وهو 
ين�شاه. واإّنه لفي ذلك واإذا الب�شير ُيقبل عليه م�شرًعا، حّتى اإذا انتهى اإليه حّياه، وقال: لقد ُولد لك 
غالم، فهُلمَّ فانظْر اإليه، فال ي�شمع هذه الب�شرى حّتى يح�ّس اأّن اهلل قد اأخلفه من فقيده وَرفق به في 
ُم�شابه، واّدخر له عزاًء عن محنته، في�شاأل: اأهو ابُن عبد اهلل؟ فيجيبه الب�شير: نعم، فينه�س م�شرًعا 
وينه�س معه بنوه، ويم�شون ل َيْلوون على �شيء)1( حّتى يبلغوا بيت اآمنة، فاإذا دخل ال�ّشيخ وراأى 
الغالم اأح�ّس كاأّن اهلل قد اأنزل على قلبه ال�ّشكينة وجال عن قلبه الحزن، ورّده اإلى غبطة و�شرور َبُعَد 

عهده بهما.
ثّم ي�شمع حديَث الّن�شاء فال ُينكر منه �شيًئا، كاأّنما كان ينتظره، وكاأّنما كان منه على ميعاد، ثّم 

بّي اإليه فيقّبله، ويقول: لأ�شمينَّه محّمًدا. يرفع ال�شّ
)طه ح�شين)2(، على هام�س ال�ّشيرة(

لأ�سمينَّه محّمًدا
مختارات من لغتنا الجميلة

كما    الّر�شول  مولد  ة  ق�شّ تفا�شيل  واقراأ  لطه ح�شين،  ال�ّشيرة(  هام�س  )على  كتاب  اإلى  ُعد   
اأوردها الكاتب، واروها اأمام زمالئك.

)1( ل َيْلوون: ل يميلون على مكان يقفون فيه.
)2( طه ح�شين )1889-1973م( اأديب م�شرّي، فقد ب�شره طفاًل �شغيًرا، لّقب بعميد الأدب العربّي. له موؤلفات كثيرة، 

منها: الوعد الحّق، وحديث الأربعاء، وعلى هام�س ال�شيرة، والأيّام.

النّ�شاط
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الوحدة الّثانية

�صناعة ال�ّصرور

نتاجات الوحدة
يتوقّع من الّطالب بعد نهاية الوحدة اأن:

  ي�شتمع اإلى الّن�ّس الذي يقروؤه المعلِّم من كتّيب  ن�شو�س ال�شتماع.
  يتعّرف اأفكار ن�ّس ال�شتماع ويجيب عن اأ�شئلته. 

  يتحّدث اإلى زمالئه بطالقة ويحاورهم.
  يقراأ ن�ّس القراءة قراءة �شامتة متاأّنية بتمّعن.

  يحّدد الفكرة العامة  في ن�ّس القراءة.
وتي َوْفق ما يقت�شيه الن�ّس.   يقراأ الن�ّس قراءة جهرية �شليمة مراعًيا التنغيم ال�شّ

  يتعّرف كاتب الن�ّس "اأحمد اأمين" واأهم موؤلفاته الأدبّية.
  ي�شيف اإلى معجمه الّلغوّي مجموعة من المفردات الجديدة.

  يتعّرف �شبل ال�ّشعادة الحقيقية لدى الفرد.
  يبّين كيف يمكن لالإن�شان اأن يوّجه تفكيره اإلى الفرح والبهجة.

ح دور الأ�شرة في تن�شئة جيل متفائل قادر على العطاء.   يو�شّ
ور الفنّية الواردة في الن�ّس. ح ال�شّ   يو�شّ

حيحة.   يفّرق بين اأق�شام الهمزة وكتابتها الإمالئّية ال�شّ
  يكتب مقالة مراعًيا خطوات اإعدادها.

  يتذّوق جمال الّلغة العربّية بقراءة مختارات �شعريّة من لغتنا الجميلة.
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عن  اأجب  ثم  ال�شتماع،  ن�شو�س  كتّيب  من  معلِّمك  عليك  يقروؤه  الذي  الن�ّس  اإلى  ا�شتمع 
الأ�شئلة الآتية:

1- تحّدث اإلى زمالئك في قول اإيليا اأبو ما�شي:
هو عبٌء على الحياِة ثقيٌل            َمْن َيُظنُّ الحياَة عبًئا ثقيال 

2- حاور زمالءك في عبارة: " ل تنظر اإلى الجزء الفارغ من الكاأ�س، بل اإلى الجزء المملوء منه ".

1- ما المق�شود بالّطاقة بناًء على فهمك الن�ّس؟
2- ما الفرق بين الّطاقة الإيجابّية والطاقة ال�ّشلبّية؟

3- ما فائدة ال�ّشعور بالّطاقة الإيجابّية؟
4- اذكر ثالًثا من ال�ّشبل التي تقودنا اإلى الّطاقة الإيجابّية.

5- اذكر ثالثة من الأ�شباب التي تولِّد الّطاقة ال�ّشلبّية في الإن�شان.
ح راأيك. 6- اأتظّن اأّن اإخفاق الإن�شان ونجاحه يعتمدان على الحّظ؟ و�شّ

د عبارات تخّل�شه من الّطاقة ال�ّشلبّية، اذكر واحدة منها.  7- يمكن لالإن�شان اأن يردِّ
8- كيف تبّدد الّتمارين الّريا�شّية الّطاقة ال�ّشلبّية؟

9- �شيواجه فريق مدر�شتك فريًقا اآخر حّقق فوًزا في العام الما�شي، فما ال�ّشبيل اإلى �شحذ 
هممهم في راأيك؟

10- اقترح و�شائل اأخرى تمّدنا بالّطاقة الإيجابّية.

ال�ستماع

التّحّدث

�صناعة ال�ّصرور

الوحدة 
الّثانية
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نعمة كبرى اأْن ُيمنح الإن�شان القدرة على ال�ّشرور، ي�شتمتع به اإْن وجدت اأ�شبابه، ويخُلقها اإْن 
لم تكن.

يعجبني القمر في تقّلده هالًة ت�شّع �شروًرا وبهاًء ونوًرا، ويعجبني الّرجل اأو المراأة َيخُلق حوله 
به في�شرق في محّياه، ويلمع في عينيه، ويتاأّلق في جبينه،  ا م�شبًعا بالِغْبطة وال�ّشرور، ثم يت�شرَّ جوًّ

ويتدّفق من وجهه.
رَّ مالاً وبنين  ِلُي�شَ ال�ّشرور كّلها في الّظروف الخارجّية، في�شترط  اأ�شباب  اأّن  َمْن يظّن  ُيخطئ 
ي�شقى في  الّنا�س من  الّظروف، وفي  يعتمد على  مّما  اأكثر  الّنف�س  يعتمد على  فال�ّشرور  و�شحة؛ 
الّنعيم، ومنهم من ينعم في ال�ّشقاء، وفي الّنا�س من ل ي�شتطيع اأن ي�شتري �شحكًة عميقًة بكّل ماله 
وهو كثير، وفيهم من ي�شتطيع اأن ي�شتري �شحكات عالية عميقة وا�شعة باأقّل الأثمان، وبال ثمن، 

نا جميل، وخيراتنا كثيرة. ول تنق�شنا الو�شائل، فجوُّ
الفّن، ا�شتثمره  الحياة فّن، وال�ّشرور ك�شائر �شوؤون الحياة فّن؛ فمن عرف كيف ينتفع بهذا 

وا�شتفاد منه وَحِظي به، وَمْن لْم يعرفه  لم يعرف اأن ي�شتثمره.
من  بالّتافه  المرء  ي�شاب  اإْن  فما  الحتمال؛  قّوة  ال�ّشرور  فّن  في  ُيَتعلَّم  اأن  يجب  در�س  اأّول 
در، كا�شف الوجه، ناك�س الب�شر، تتناجى الهموم في �شدره، وتق�ّس  الأمر حتى تراه َحِرَج ال�شّ
ك منه  م�شجعه، وتوؤّرق َجْفنه، وهي اإذا حدثت لمن هو اأقوى احتماًل، لم ُيلِق لها باًل، ولْم ُتَحرِّ

در. يَّ البال فارغ ال�شّ َنَف�ًشا، ونام ملء جفونه ر�شِ
ومع هذا كّله ففي ا�شتطاعة الإن�شان اأْن يتغّلب على الم�شاعب، ويخلق ال�ّشرور حوله. وجزء 
كبير من الإخفاق في خلق ال�ّشرور يرجع اإلى الفرد نف�شه، بدليل اأّنا نرى في الّظروف الواحدة 
اأخوه  اأْن يخلق من كّل �شيء �شروًرا، واإلى جانبه  ي�شتطيع  الواحدة من  الواحدة والأّمة  والأ�شرة 
الذي يخلق من كّل �شيء حزًنا؛ فالعامل ال�شخ�شّي - ل �شّك - له عالقة كبيرة في اإيجاد الجّو 
الذي يتنّف�س منه؛ ففي الّدنيا عامالن اثنان: عامل خارجّي وهو كّل العالم، وعامل داخلّي وهو 

فّن ال�ّصرور
القراءة
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الن�شف على الأقّل؛ واإًذا فرجحان كفتها  اأْن تك�شب  العوامل، فاجتهد  نف�شك؛ فنف�شك ن�شف 
قريب الحتمال، بل اإّن الن�شف الآخر وهو العالم ل قيمة له بالن�شبة اإليك اإل بمروره بم�شاعرك؛ 
له اأو تقّبحه، فاإذا جلوت عينيك، واأرهفت �شمعك، واأعددت م�شاعرك  نه، وتجمِّ فهي التي تلوِّ

لل�ّشرور، فالعالم الخارجّي يتفاعل مع نف�شك فيكون �شروًرا.
اإّنا لنرى الّنا�س يختلفون في القدرة على َخْلق ال�ّشرور اختالف م�شابيح الكهرباء في القدرة 
على الإ�شاءة؛ فمنهم المظلم كالم�شباح المحترق، ومنهم الم�شيء بَقْدر كم�شباح النوم، ومنهم 
ذو القدرة الهائلة كم�شباح الحفالت، َفَغـيِّْر م�شباحك اإن �شعف، وا�شتع�س عنه بم�شباٍح قويٍّ 

ينير لنف�شك وللّنا�س.
ولعّل من اأهّم اأ�شباب الحزن �شيق الأفق، وكثرة تفكير الإن�شان في نف�شه حّتى كاأّنها مركز 
العالم، وكاأّن ال�ّشم�س والقمر والّنجوم والبحار والأنهار والأّمة وال�ّشعادة والّرخاء كّلها ُخلقت 
ل�شخ�شه، فهو يقي�س كّل الم�شائل بمقيا�س نف�شه، ويديم الّتفكير في نف�شه وعالقة العالم بها، وهذا 
- من غير ريب - ي�شّبب البوؤ�س والحزن، فمحال اأن يجري العالم َوْفق نف�شه؛ لأّن نف�شه لي�شت 
ع اأفقه، ونظر اإلى العالم الف�شيح،  المركز، واإّنما هي نقطة �شغيرة على المحيط العظيم، فاإْن هو و�شَّ
التي تثقل بها نف�شه قد  التي تثقل كاهله، والقيود  باأّن الأعباء  اأو كثيًرا �شعر  اأحياًنا،  َي نف�شه  ون�شِ

خّفْت �شيًئا ف�شيًئا، وتحلَّلْت �شيًئا ف�شيًئا.
اأ�شّدهم �شيًقا بنف�شه؛ لأنه يجد من زمنه ما يطيل  اأكثر الّنا�س فراًغا  اأّن  وهذا هو ال�ّشبب في 
التفكير فيها، فاإن هو ا�شتغرق في عمله، وفّكر في ما حوله، كان له من ذلك لّذة مزدوجة: لّذة 

الفكر والعمل، ولّذة ن�شيان النف�س. 
فه كما ي�شاء؛ فاإْن هو  ولعّل من درو�س فّن ال�ّشرور اأن يقب�س المرء على زمام تفكيره، في�شرِّ
تعّر�س لمو�شوع ُمْقِب�س - كاأْن يناق�س اأ�شرته في اأمر من الأمور المحزنة، اأو يجادل �شريكه اأو 
ل ناحية تفكيره، واأثار م�شاألة اأخرى �شاّرة ين�شى بها م�شاألته  �شديقه في ما يوؤّدي اإلى الغ�شب - حوَّ
طرنج. الأولى المحزنة؛ فاإن ت�شايْقت من اأمر فتكّلْم في غيره، وانقْل تفكيرك كما تنقل بيادق ال�شِّ

ا اأّل تقّدر الحياة فوق قيمتها؛ فالحياة هيِّنة، فاعمل الخير ما ا�شتطعت،  ومن هذه الّدرو�س اأي�شً
وافرح ما ا�شتطعت، ول تجمع على نف�شك الألم بتوّقع ال�ّشّر، ثّم الألم بوقوعه، فيكفي في هذه 
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الحياة األم واحد لل�ّشّر الواحد.
ولتفعل ما يفعله الفّنانون، فالرجل ل يزال يت�شاعر حتى يكون �شاعًرا، ويتخاطب حتى ي�شير 
خطيًبا، ويتكاتب حتى ي�شير كاتًبا، فت�شنَّع الفرح وال�ّشرور والبت�شام للحياة، حّتى يكون التَّطبُّع 

طبًعا.
)اأحمد اأمين، في�س الخاطر، بت�شّرف(.

يبّين اأحمد اأمين في هذا الن�ّس كيف يمكن لالإن�شان اأن يكون �شعيًدا؛ لأّن ال�ّشرور ينبع من 
داخل الإن�شان ل من الّظروف الخارجّية المحيطة به ح�ْشب، ويذكر ال�ّشبل والو�شائل التي يمكن 
عاب، واأّل يفكر بنف�شه كثيًرا وكاأّنها  بها اأن يحّقق الفرح وال�ّشرور، نحو اأن يكون قويًّا متحّماًل ال�شّ
مركز العالم، واأن يمالأ وقت فراغه بما هو نافع ومفيد مثل العمل، وهو يرى اأّن على الإن�شان الذي 
يبحث عن ال�ّشرور اأّل يفكر في ما هو �شلبّي، بل يوّجه تفكيره نحو كّل ما هو اإيجابّي، واأن يجتهد 

في اأن يجعل ال�ّشعادة طبًعا من طباعه، ول ي�شّيعها في ما يكدر عي�شه.

واأن�شاأ  القاهرة،  جامعة  في  عمل  م�شرّي،  ومفّكر  اأديب  )1886-1954م(  اأمين  اأحمد 
)مجّلة الثقافة(، و�شارك في اإخراج )مجّلة الّر�شالة(، من اأهم موؤّلفاته )فجر الإ�شالم( و )�شحى 

الإ�شالم( و )فْي�س الخاطر( الذي اأُخذ منه الن�ّس.

1- اأ�شف اإلى معجمك الّلغوّي:
- الهالة         : الدائرة من ال�شوء تحيط بجرم �شماوّي.

- توؤّرق َجْفنه: تمنعه من النوم.
- الّتناجي      : تبادل الأ�شرار بين اثنين في اأمر ما.

جّو الن�ّص

التعريف بالكاتب

المعجم والّدللة
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2- ُعد اإلى المعجم، وا�شتخرج معاني الكلمات الآتية:
مام. - الِغبطة، البيادق، الزِّ

الفقرة  من  المعنى  في  تقاربها  كلمات  ا�شتخرج  الآتية،  الكلمات  الّثانية  الفقرة  في  وردت   -3
نف�شها:

- البهاء، يتاأّلق، المحّيا.
4- ا�شتبدل بكّل تركيب من التركيبين اللذين تحَتهما خّط في العبارة الآتية كلمة توؤّدي المعنى نف�شه:

در، كا�شف الوجه". - "تراه َحِرج ال�شّ

1- القدرة على ال�ّشرور نعمة كبرى، بَم ي�شتطيع الإن�شان تحقيقها وفق راأي الكاتب؟
2- لَم عّد الكاتب ال�ّشرور فنًّا؟

ح هذا. 3- اإّن قوة الحتمال لدى المرء تجعله اأقدر على جلب ال�ّشرور لنف�شه، و�شّ
اأكثر مّما يعتمد على الّظروف المحيطة بال�ّشخ�س، بّين  الّنف�س  4- يعتمد تحقيق ال�ّشعادة على 

ا الكاتب. راأيك موافًقا اأو معار�شً
5- من اأ�شباب �شيق الإن�شان انغالقه على نف�شه:

اأ   - اذكر اأبرز مظاهر هذا النغالق.
ب- كيف ي�شتطيع تجاوزه؟

6- قال اأبو العتاهية: 
َدْه  َدٌة للَمْرِء اأيُّ َمْف�شَ باَب والَفراَغ والِجَدْه               َمْف�شَ اإنَّ ال�شَّ

ا�شتخرج من الّن�ّس ما يتوافق ومعنى هذا البيت، مبّيًنا راأيك فيه.
ق العمل ال�ّشعادة لالإن�شان؟ 7- كيف يحقِّ

8- على الإن�شان اأن يوّجه تفكيره نحو الفرح والبهجة، بّين ذلك.

الفهم والتّحليل
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9- قال تعالى: {  }                                   �شورة لقمان، الآية )33(.
اأ   - ف�ّشر قوله تعالى في هذه الآية.

ب- ا�شتخرج من الن�ّس ما يقاربها في المعنى.
اإّل  اأنا في الّدنيا  جـ- ناق�س ما ا�شتخرجته في �شوء قول الّر�شول : "ما لي وما للّدنيا، ما 

كراكب ا�شتظّل تحت �شجرة ثّم راح وتركها". )رواه الّترمذّي(.
10- كيف يجعل المرء ال�ّشرور عادة في راأي الكاتب؟

11- اقترح حالًّ يحّقق ال�ّشعادة لكلٍّ من:
اأ   - �شخ�س يخاف من الإخفاق.

ب- �شخ�س ينظر اإلى الحياة بمنظار اأ�شود.
جـ- �شخ�س غارق في الهموم.

ال�ّشرور،  خلق  على  قادر  اأحدهما  �شخ�شين:  �شفات  بين  وازن  الن�ّس،  فهمك  �شوء  في   -12
يق بنف�شه. والآخر �شديد ال�شّ

13- لالأ�شرة اأثر كبير في تن�شئة جيل متفائل قادر على العطاء، بّين كيف يتحّقق هذا   في راأيك.
14- ا�شرح مقولة ميخائيل نعيمة الآتية مبيًنا الّتوافق بينها وبين الفقرة الثامنة من الن�ّس: »على قْدِر 

ما تّت�شع نافذُتك اأو ت�شيق يّت�شع الكون الذي تعي�س فيه اأو ي�شيق«. 
15- هل ترى اأّن الكاتب ُوفِّق في تو�شيح اأثر العاملين الداخلّي والخارجّي في جلب ال�ّشرور 

لالإن�شان؟ عّلل اإجابتك.
16- اقترح و�شائل اأخرى تجدها اأكثر منا�شبة لأبناء جيلك تجلب لهم ال�ّشرور.

ور الفنّية في كّل مّما تحَته خّط في ما ياأتي: ح ال�شّ 1- و�شّ
ا م�شبًعا بالِغبطة وال�ّشرور، ثّم يت�شّربه في�شرق في محّياه، ويلمع في عينيه،  اأ   - يخلق حوله جوًّ

ويتاأّلق في جبينه، ويتدّفق من وجهه.
ب- ل ي�شتطيع اأْن ي�شتري �شحكة عميقة.

التّذّوق الجمالّي
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جـ- �شعر باأّن الأعباء التي تثقل كاهله، والقيود التي تثقل بها نف�شه قد خّفت �شيًئا ف�شيًئا.
د  - تتناجى الهموم في �شدره.

هـ- فمنهم المظلم كالم�شباح المحترق، ومنهم الم�شيء بَقْدر كم�شباح الّنوم، ومنهم ذو 
القدرة الهائلة كم�شباح الحفالت.

ح الكنايات في كّل مّما تحَته خّط في ما ياأتي: 2- و�شّ
در. اأ   - نام ملء جفونه ر�شّي البال فارغ ال�شّ

ب- تق�ّس م�شجعه.
جـ- ناك�س الب�شر.

 3- وّظف الكاتب في الن�ّس بع�س عنا�شر الّطبيعة:
اأ   - اذكر اثنين منها.

ب- اإلى اأّي مدى نجح في توظيفها في راأيك؟
ح دللة كّل عبارة مّما ياأتي كما وردت في الن�ّس: 4- و�شّ

اأ   - فغيِّْر م�شباحك اإن �شُعف.
ب- كثرة تفكير الإن�شان في نف�شه حّتى كاأّنها مركز العالم.

5- في الفقرة الثالثة لون بديعّي هو المقابلة:
اأ   - ا�شتخرجه.
ب- بّين دللته.

6- اأكثر الكاتب من ا�شتخدام اأ�شلوب التف�شيل:
اأ   - ا�شتخرج مثالين على هذا من الن�ّس.

ب- عّلل كثرة ا�شتخدامه.
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ق�سايا لغويّة

الهمزة
اأق�شام تبًعا لموقعها: همزة في اأول الكلمة وهي همزة الو�شل وهمزة القطع،  الهمزة ثالثة 

والهمزة المتو�شطة، والهمزة المتطرفة في اآخر الكلمة.
1- همزتا الو�شل والقطع 

اأ   - همزة الو�شل: هي التي تكتب ب�شورة ) ا ( ول تنطق في درج الكالم، وموا�شعها:
1. الأ�شماء الآتية: ابن وابنة، ا�شم، اثنان واثنتان، امروؤ، امراأة.

2. اأمر الفعل الثالثي، نحو: اكتْب.
ْد واقت�شاد. 3. ما�شي الفعل الخما�شي واأمره وم�شدره، نحو: اقت�شَد واقت�شِ

4. ما�شي الفعل ال�ّشدا�شي واأمره وم�شدره، نحو: ا�شتخدَم، ا�شتخِدْم، ا�شتخدام.
5. همزة )األ التعريف( اإذا اّت�شلت بال�شم.

ب- همزة القطع: هي التي تكتب ب�شورة ) اأ، اإ ( وتنطق دائًما، وموا�شعها:
1. الفعل الثالثّي مهموز الفاء، نحو: اأكل، اأخذ.

ْن، اإح�شان. 2. ما�شي الفعل الرباعي المهموز واأمره وم�شدره، نحو: اأح�شَن، اأح�شِ
3. الفعل الم�شارع الم�شند اإلى المتكلِّم، نحو: اأَكتُب.

4. الحروف المهموزة، من مثل حروف العطف، نحو: اأو، وحروف الن�شب، نحو: 
اأْن، وحرف ال�ّشرط، نحو: اإْن.

5. الأ�شماء ما عدا التي ذكرت في همزة الو�شل.
2- الهمزة المتو�شطة

تعتمد كتابتها على حركة الهمزة وحركة الحرف الذي قبلها، فتكتب على حرف ينا�شب 
الحركة الأقوى منهما، علًما اأّن الك�شرة اأقوى الحركات تليها ال�شّمة فالفتحة فال�ّشكون التي 

تة، َماأْمون. لي�شت بحركة، نحو: ِذْئب، ُموؤْ
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3- الهمزة المتطرفة
وعلى  الحركة،  تلك  ينا�شب  حرف  على  ُفتكتب  قبلها،  ما  حركة  على  كتابتها  تعتمد 

ال�ّشطر اإذا كان ما قبلها �شاكًنا اأو حرف مّد، نحو: َقَراأ، تهيُّوؤ، �شاِطئ، ِمْلء، دعاء.
واإذا كانت الهمزة متطرفة في كلمة منّونة بتنوين الفتح "الّن�شب" والحرف الذي قبلها من 
الحروف التي يمكن و�شلها بما بعدها، فاإّنها تكتب على نبرة، نحو: �شيًئا، دفًئا. اأّما اإذا كان 
الحرف الذي قبل الهمزة ل يمكن و�شله بما بعده بقيت الهمزة كما هي مفردة على ال�ّشطر، 

نحو: �شوًءا، جزًءا.
)مو�شى ح�شن هديب، مو�شوعة ال�شامل في الكتابة والإمالء، بت�شّرف(.

1- ا�شبط حرف ال�شين اأو ال�شين في الكلمات الآتية:
ن�شاأ، ُمن�شئ، من�شاأة، نا�شئ، ن�سء، ُيْن�شئون، من�شاأ، م�شوؤول، �شئل.

2- اختر الإجابة ال�شحيحة لما ياأتي:
اأ    - ي�شتخدم المعلم اإ�شتراتيجّيات تدري�س .......... للمحتوى التعليمّي. )مالءمة/ مالئمة(

ِرفْت للّطالب الجامعّي .......... مالّية لتمّيزه. )مكافئة/ مكافاأة( ب- �شُ
جـ- .......... جهدك ت�شعر بال�ّشعادة. )اأبذل/ ابذل(

ورة التي جاءت عليها في ما تحته خّط في العبارات الآتية: 3- بّين �شبب كتابة الهمزة بال�شّ
اأ    - الم�شوؤولية عْبء كبير.

ب- ال�ّشْيء بال�ّشْيء ُيْذَكر.
جـ- تطّور التعليم نحو القت�شاد المعرفّي.

د  - اأَوِت المبّرة اليتيم.
هـ- ا�شتراح العامل بعد عمله.

ْئُت" ومنفردة في كلمة "�شاَء". 4- عّلل: تكتب الهمزة على نبرة في كلمة "�شِ
5- ُعد اإلى الفقرة الّثامنة التي تبداأ بـ "ولعّل من اأهّم ..اإلى.. وتحّللت �شيًئا ف�شيًئا" من ن�ّس القراءة، 

ورة التي ُر�شمت عليها. وا�شتخرج منها الكلمات المهموزة، وبّين �شبب كتابة الهمزة بال�شّ

تدريبات
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المقالة
در�ْشَت في �شّف �شابق فّن المقالة، ويمكن اإيجاز خطوات اإعدادها في ما ياأتي:

1- الإعداد والّتح�شير: جمع الحقائق والآراء في مو�شوع المقالة.

2-الّتنفيذ: ترتيب الأفكار وعر�شها في فقرات مت�شل�شلة ومترابطة.
تراكيبها  مقالته و�شّحة  لغة  في  الكاتب  فيها  ينظر  التي  الأخيرة  الخطوة  والّتحرير:  الّتنقيح   -3

ور�شانة عباراتها.
يقّل عن مئة وخم�شين كلمة، مراعًيا  الآتيين بما ل  المو�شوعين  اكتب مقالة في واحد من 

الخطوات التي در�شتها:
1- �شعادة المرء في عطائه.

2- اأثر البت�شامة في حياة الأفراد.

بعد كتابتي المقالة اأتاأّكد من اأّنني:
1- جمعت الحقائق والآراء في مو�شوع المقالة.

2- رّتبت الأفكار وعر�شتها في فقرات مت�شل�شلة ومترابطة.
3- نّقحت مقالتي وحررتها من الأخطاء الّلغوّية، ونظرت في �شّحة تراكيبها ور�شانة عباراتها.

4- ا�شتبعدت المعلومات والأفكار المكرورة الخارجة عن المو�شوع.

الكتابة

التقويم الذاتّي
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ْم تب�سَّ
مختارات من لغتنا الجميلة

ُمْغَلًقا ــي  ــان الأم بــاَب  تجْد  اإْن 
ــــِرٌح َم الأمـــانـــي  بــــــّواَب  اإّن 

َقْد الَك�ْشرَة  ترى  هل  عزيزي  يا 
قا�شًيا)1( اأْدَنـــْت  الب�شمُة  بينما 

نــا ــذي الــدُّ ــاَءَك مــن ه ــش ـــمَّ مــا � ُث
ــُعــهــا ــَن َتــ�ــشْ ــي  ــت ال ـــاَك  ـــي دن اإّن 

ـــادٌح ف ــٌم  ــل ظ �ـــشـــاءَك  يــكــن  اإن 
َتــــُه ــــرى ُقــــوَّ ـــي ت ـــقـــاوى ك ـــت َي

هًوى في  ــلٌّ  ِخ خــاَنــَك  يكْن  اإْن 
ــًدا ــام ــو اأعـــفـــاك واأخـــلـــى ع ــْه ف

ــَرْه ــكَّ ـــْن �ــشَ ــْم َم ــُل ــْر َوت ل ُتــَكــ�ــشِّ
َرْه الَك�شَ ويخ�شى  الياأ�َس  ُيبغ�ُس 

فــواِت بعد  فائٍت  من  ــْت  ــَع اأْرَج
الب�شماِت؟ �شحَر  جّربَت  اأَومــا 

ْرَف َكليال )2(؟ ما الذي رّد لَك الطَّ
جميال تف�شيًرا  الأ�شــــياَء  ــِر  َفـ�شِّ

َيــعــلــُم ـــهـــوٍل ظـــالـــٍم ل  َج ـــْم  ك
يـْظِلـــُم َجــهــاًل  فـهـو  اإّل  ليـــ�س 

ــــًرا  َغـــــدَرُه ــــَت مــــري ــــذّوق وت
غيَرُه اأ�ــشــكــْن  القلب  فــي  ــّقــًة  �ــشُ

ْم يا عزيزي َفَتب�شَّ

ْم َفَتب�شَّ

ْم يا عزيزي َفتَب�شَّ

فتب�ّشْم

ْم يا عزيزي َفَتَب�شَّ

)1( قا�شًيا: بعيًدا.
)2( كليال: �شعيًفا.
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ُه نق�شُ ٌر  َق�شْ ـــَك)1(  راع يكْن  اإن 
ُقــْبــُحــُه وجـــٌه  ــــَك  راَع ــْن  ــُك ي اأو 

وقــْد تك�شيًرا  الَب�شمُة  ــِبــُه  ُتــ�ــشْ
ــلَّ َبــْغــًيــا َيــْرعــوي)2( ــْم ع َفــَتــَبــ�ــشَّ

َيـْنَهـِدْم َكــْيـال  اأُْنـِقـ�َس  قــْد  فـْهـو 
يـتـْم لــم  لوجــٍه  م�شــروٌع  فـْهـو 

الأ�شْد تك�شيَر  النَّا�ِس  كلُّ  خاَف 
ـــا ُيـــــَرْد ـــاّلًم ــْم َعــــلَّ َظ ــشَّ ــ� ــَب وَت

ْم يا عزيزي َفَتَب�شَّ

ْم يا عزيزي وَتَب�شَّ

)عبد الرحيم محمود )3(، الأعمال الكاملة(.

وال�ّشرور،  ال�ّشعادة  في  ماأثورة  اأقواًل  واجمع  مكتبتك،  في  المتوافرة  الم�شادر  اأحد  اإلى  ُعد   
واقراأها اأمام الزمالء في الإذاعة المدر�شّية.

)1( راعك: اأخاَفَك.
)2( يرعوي: ين�شرف.

)3( �شاعر فل�شطيني )1913-1948م(، ولد في بلدة عنبتا التابعة لق�شاء طولكرم، عمل معّلًما في مدر�شة النجاح الوطنية 
بنابل�س، خّلف عدًدا من الق�شائد كتبها بين عامي 1935م و1948م، جمعتها لجنة من الأدباء بعد وفاته بع�شر �شنوات 

في ديوان مطبوع، لّقب بال�شهيد، وذلك ب�شبب ق�شيدته الم�شهورة )ال�شهيد( التي مطلعها: 
�شاأحمل روحي على راحتي               واأُلقي بها في مهاوي الّردى

النّ�شاط
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الوحدة الثالثة

داقة فـي اأدب الــ�صّ

نتاجات الوحدة
يتوقّع من الّطالب بعد نهاية الوحدة اأن:

  ي�شتمع اإلى الّن�ّس الذي يقروؤه المعلِّم من كتّيب  ن�شو�س ال�شتماع.
  يتعّرف اأفكار ن�ّس ال�شتماع ويجيب عن اأ�شئلته. 

  يتحّدث اإلى زمالئه بطالقة ويحاورهم.
  يقراأ ن�ّس القراءة قراءة �شامتة متاأّنية بتمّعن.

  يحّدد الفكرة العامة للن�ّس.
وتي َوْفق ما تقت�شيه الأبيات.   يقراأ الن�ّس قراءة جهرية �شليمة مراعًيا التنغيم ال�شّ

  يتعّرف قائل الأبيات ال�ّشعرية "المتنّبي" ومنا�شبتها.
  ي�شيف اإلى معجمه الّلغوّي مجموعة من المفردات الجديدة.

ح كيف عاتب المتنّبي �شيف الدولة الَحْمداني.   يو�شّ
  يوازن بين حّب ال�ّشاعر ل�شيف الدولة وحّب الآخرين له.

  يدّلل من الن�ّس ال�ّشعري على العواطف المختلفة التي ا�شتخدمها المتنّبي.
ور الفنّية في الأبيات. ح ال�شّ   يو�شّ

  ي�شتخرج اأ�شاليب ال�ّشرط الواردة في الأبيات، وعنا�شرها.
فة الم�شّبهة. رفية ل�شيغة المبالغة وال�شّ   يفّرق بين الأوزان ال�شّ

  يكتب ر�شائل �شخ�شية مراعًيا �شماتها الفنّية.
  يتذّوق لغتنا الجميلة بقراءة ن�ّس المختارات ال�شعرّية.
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داقة فـي اأدب الــ�صّ

الوحدة 
الثالثة

ا�شتمع اإلى الن�ّس الذي يقروؤه عليك معلِّمك من كتّيب ن�شو�س ال�شتماع، ثم اأجب عن الأ�شئلة الآتية:

1- تحّدث اإلى زمالئك في قول علّي بن الَجْهم:
اإِذا َذَهـَب الِعتـاُب َفَلـْيـ�َس ُودٌّ            َوَيْبقى الــُودُّ ما َبِقـي الِعـتـاُب

فات التي ترجو اأن تجدها في �شديقك. 2- حاور زمالءك في ال�شّ

1- عّلل ما ياأتي:
اأ   - تكوين العالقات الناجحة مع الأ�شدقاء اأمر مهّم للمرء.

داقة كّلما تقّدم بنا العمر. ب- تزداد اأهمية ال�شّ
ديق على �شديقه. 2- عّدد ثالثة من حقوق ال�شّ

3- اذكر اأمرين يجب مراعاتهما عند اختيار الأ�شدقاء.
داقة عبًئا على �شاحبها في بع�س الأوقات؟ بّين راأيك. 4- هل تكون ال�شّ

م�شتوى  اإلى  ترقى  بهم عالقة ل  تربطنا  الذين  الأفراد  مع  للتعامل  اآداب  الن�ّس  في  5- ورد 
داقة، هات اثنين منها. ال�شّ

ديق في راأيك. 6- اذكر اأ�شباًبا اأخرى تجعل الإن�شان محتاًجا اإلى ال�شّ
ديق والحفاظ على �شداقته: داقة، بّين اأثره في اختيار ال�شّ 7- ت�شّمن كّل بيت مّما ياأتي راأيًا في ال�شّ

اأ   - قال َطَرفة بن العبد:
عن المرِء ل ت�شاأْل و�َشْل َعْن قريِنِه               فـكلُّ قريــٍن بالُمقاَرِن َيقـَتدي

ب- قال ب�ّشار بن ُبْرد:
ديَقَك َلْم َتْلَق الذي َل ُتَعاتُبْه اإذا كـْنَت في كـلِّ الأمــوِر ُمعاتـًبا               �شَ

8- اقترح عنواًنا اآخر منا�شًبا للن�ّس.

ال�ستماع

التّحّدث
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وا حـــرَّ قـــــلبــاُه
القراءة

�َشــِبُم َقْلُبــُه  مّمــْن  َقْلبــاُه  َحــرَّ  وا 
ــدي مــا لــي اأَُكتُِّم ُحبًّــا َقْد َبرى َج�شَ
ِتِه اإْن كـــاَن َيـْجـَمـُعنــا ُحـــبٌّ ِلـُغــرَّ
يــا اأعــَدَل الّنا�ــسِ اإّل فــي ُمعاَمَلتــي
�شــاِدَقًة ِمْنــَك  َنَظــراٍت  اأعيُذهــا 
ِبناِظــِرِه الّدْنيــا  اأخــي  اْنِتفــاُع  َومــا 
اأنــا الــذي َنَظــَر الأْعمــى اإلــى اأَدبي
اأَنــاُم ِمــْلَء ُجفونــي َعــْن �َشــواِرِدها
ُنفاِرَقُهــْم اأْن  َعَلْينــا  َيِعــزُّ  َمــْن  يــا 
بَتكِرَمــٍة ِمنُكــْم  اأْخَلَقنــا  كاَن  مــا 
ــُدنا حا�شِ قــاَل  مــا  �َشــّرُكُم  كاَن  اإْن 
َمعِرَفــٌة ذاَك  َرَعْيُتــْم  َلــْو  َوَبْيَننــا 
فُيعِجُزكــْم َعْيًبــا  َلنــا  َتْطُلبــوَن  كــم 
ــواِعُقُه َلْيَت الَغمــام الّذي عندي �شَ
َمْرَحَلــٍة َيقَت�شــيني كلَّ  الّنــوى  اأرى 
َمياِمِننــا َعــْن  ــَمْيًرا  �شُ َتَرْكــَن  َلِئــْن 
اإذا َتَرّحْلــَت عــْن َقــْوٍم َوَقــد َقَدروا
ِبــِه ــديَق  �شَ ل  َمــكاٌن  الِبــالِد  �َشــرُّ 
ِمَقــٌة اأّنــُه  اإّل  ِعتاُبــَك  هــذا 

َوَمــْن بِج�ْشــمي َوحالي ِعنَدُه �َشــَقُم
َوَتّدعــي ُحبَّ �َشــيِف الّدْولــِة الأَُمُم
ــُم َنْقَت�شِ الُحــبِّ  ِبَقــْدِر  اأّنــا  َفَلْيــَت 
ُم َوالَحَكُم فيَك الِخ�شاُم َواأنَت الَخ�شْ
ْحَم فيمن �شْحُمُه َوَرُم َب ال�شَّ اأْن تح�شَ
َلــُم اإذا ا�ْشــَتَوْت ِعْنــَدُه الأْنــواُر َوالظُّ
ــَمُم َواأ�ْشــَمَعْت َكِلماتــي َمــْن بِه �شَ
ــُم َوَي�ْشــَهُر الَخْلــُق َجّراهــا َويْخَت�شِ
َعــَدُم َبعَدكــْم  �شــيٍء  ُكلَّ  ِوجداُننــا 
اأَمــُم اأمِرنــا  ِمــن  اأْمَرُكــُم  اأنَّ  َلــْو 
اأَلــُم اأْر�شــاُكُم  اإذا  لُجــْرٍح  َفمــا 
اإّن الَمعــاِرَف فــي اأْهــِل النُّهــى ِذَمُم
َوالَكــَرُم َتاأتــوَن  مــا  اهلل  َوَيْكــَرُه 
َيــُم الدِّ ِعْنــَدُه  َمــْن  اإلــى  ُيزيـُلـُهــنَّ 
�ُشــُم الرُّ الَوّخــاَدُة  بهــا  َت�ْشــَتِقلُّ  ل 
َنــَدُم ْعُتُهــْم  َودَّ ِلَمــْن  َلَيْحُدَثــنَّ 
ُهــُم فالّراِحلــوَن  ُتفاِرَقُهــْم  ل  اأْن 
ُم ــُب الإن�شــاُن ما َي�شِ َو�َشــرُّ ما َيك�شِ
َكِلــُم اأّنــُه  اإّل  رَّ  الــدُّ َن  ــمِّ �شُ قــد 
)المتنّبي(.
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عنده  فنال  العربّي،  القائد  في  طموحه  فيه  ووجد  الَحْمدانّي،  الّدولة  ب�شيف  المتنّبي  اّت�شل 
العربي،  ال�شعر  المتنبي في ق�شائد من عيون  به، فمدحه  بالعطف وقرَّ ه  الحظوة والرعاية، وخ�شَّ
واأّما هذه الق�شيدة فقد عاتب فيها المتنبي �شيف الدولة على �شماعه اأقوال الوا�شين فيه، وخاطبه 
بحديث الُمحّب الُمعاتب، ل حديث الُم�شتجدي الُم�شتعطف، وطلب اإلى �شيف الدولة اأن يكون 
عادًل في معاملته، ودعاه اإلى الوفاء بعهوده له، واأّكد في نهايتها اأّن عتابه ل�شيف الّدولة ما هو اإّل 

محّبة ووّد، واأظهر المتنّبي في هذه الق�شيدة براعة فائقة في نظم ال�شعر.

اأبو الطّيب المتنّبي )303-354هـ( هو اأحمد بن الح�شين الجعفّي الكوفّي الِكْندّي، ال�ّشاعر 
الحكيم، واأحد مفاخر الأدب العربّي، ولد في الكوفة في محلة ت�شمى )ِكْندة( واإليها ن�شبته. عا�س 
اأف�شل اأيام حياته واأكثرها عطاء في بالط �شيف الّدولة الَحْمدانّي في حلب، وكان من اأعظم �شعراء 
العرب، واأكثرهم تمّكًنا من الّلغة العربّية واأعلمهم بقواعدها ومفرداتها، وله مكانة �شامية لم تتح 

مثلها لغيره من �شعراء العربّية.

1- اأ�شف اإلى معجمك الّلغوّي:
ِبم                : البارد. - ال�شَّ

- الُغّرة                  : غّرة الرجل وجهه.
- ال�ّشوارد             : جمع �شاردة، ق�شائد �شائرة ُتروى بكّل مكان.

- جّراها                : الأ�شل جّراءها، بمعنى من اأجلها.
- وجداننا كّل �شيء: كّل �شيء نجده اأو ندركه.

- الأََمُم                  : القريب.

جّو الن�ّص

التعريف بال�ّساعر

المعجم والّدللة
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�ُشم                  : مفردها َر�شوم، وهي الناقة التي ت�شير الّر�شيم، والّر�شيم �شرب من �شير  - الرُّ
                                 الإبل �شريع، فتوؤّثر في الأر�س باأخفافها ل�شيرها ال�شديد.

َمْير                  : جبل على يمين قا�شد م�شر من ال�شام. - �شُ
م                    : يعيب. - َي�شِ

- الِمَقة                   : المحّبة.
2- ُعد اإلى اأحد معاجم الّلغة العربّية، وا�شتخرج معاني المفردات الآتية:

مم، الّنهى. الوّخادة، الّديم، الذِّ
3- ما الجذُر الّلغويُّ لكّل من:

ُم، تّدعي. ِمَقة، َي�شِ
4- ما جمُع كّل من:

م، ُغّرة. �َشَقم، َخ�شْ
5- فّرْق في المعنى بين كّل كلمتين تحَتهما خّط في المجموعتين الآتيتين:

اأ   - مـا كـاَن اأخـَلـَقـنا ِمـنـُكْم بـَتـكِرَمــٍة             َلــْو اأّن اأْمـَرُكــُم ِمـن اأمــِرنا اأَمـــُم
- قال البحتري:

َبْحُت َعْن َعْيِن الَغيوِر ِبَمْعِزِل ِل            واأَ�شْ َلَعْمري َلِئْن اأَخَلْقُت َثْوَب التَّغزُّ
ـوناٍت َبـَكـْرَن ِلُنـْزَهـٍة             َفـَواَفـْيـَن في ُغـّمى بـاأَْنــَزِه َمـْنـِزِل فـُربَّ َم�شُ

�ُشــُم ب- اأرى الّنـوى َيقَت�شيني كــلَّ َمْرَحـَلــٍة             ل َت�ْشـَتـِقلُّ بـها الَوّخـاَدُة الـرُّ
- تزّوجت اأ�شماُء بنُت اأبي بكر الّزبيَر بَن العّواِم ولي�َس له ماٌل ول مورٌد، فكانت تعلُف 

فر�َشُه، وتُدقُّ النَّوى لدابِته.

1- ما الغر�س ال�ّشعرّي لهذه الق�شيدة؟ 
2- ممَّ ي�شكو ال�ّشاعر في البيت الأول؟ 

الفهم والتّحليل
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ح ذلك. 3- وازن ال�ّشاعر بين حّبه ل�شيف الدولة وحّب الآخرين له، و�شّ
حها. 4- برزت الحكمة في اأ�شعار المتنبي، اذكر ثالثة اأبيات ت�شّمنت الحكمة في الق�شيدة، وو�شّ

5- ظهر عتاب ال�ّشاعر ل�شيف الدولة جلًيا:
اأ   - عالَم عاتبه؟

ح ذلك في �شوء الأبيات الآتية: ب- بدا ال�ّشاعر َلِبًقا موؤّدًبا في عتابه، و�شّ
دي             َوَتّدعي ُحبَّ �َشيِف الّدْولِة الأَُمُم ما لي اأَُكتُِّم ُحبًّا َقْد َبرى َج�شَ
يا َمـْن َيـِعـزُّ َعَلـْيـنا اأْن ُنـَفاِرَقـُهْم               ِوجـداُننا ُكلَّ �شيٍء َبعَدكْم َعــَدُم

رَّ اإّل اأّنــُه َكـِلـُم  ـّمـَن الــدُّ َهــــذا ِعـتــاُبـك اإّل اأّنــه ِمــَقــٌة               قــد �شُ
جـ- لجاأ ال�ّشاعر اإلى اأ�شاليب �شّتى في عتابه، منها: الّتعري�س بالّرحيل، والّتذكير بالواجب، 

ح ذلك. و�شّ
6- دلّل ببيت من الق�شيدة على كّل من:

اأ   - اعتداد ال�ّشاعر بنف�شه.
ب- اعتداد ال�ّشاعر ب�شعره.

جـ-  م�شمون المثل: "ا�شَت�ْشَمْنَت ذا وَرٍم". 
7- ا�شتخل�س ثالًثا من القيم الإيجابّية التي حملتها الق�شيدة.

8- كيف تت�شّرف في كلِّ موقف مّما ياأتي:
اأ   - حينما تجد عيًبا في �شديقك.

ب- حينما يجافيك �شديقك.
9- ثّمة فرق بين العتداد بالّنف�س الّنا�شئ عن الّثقة بها والغرور، بين راأيك في هذا.

ح وجهة نظرك. 10- لو كنت مكان ال�ّشاعر، هل تختار الّرحيل عن �شيف الدولة؟ و�شّ
11- يقال: "العتاُب هديُّة الأحباِب":

اأ   - اأ�شر اإلى البيت الذي ت�شّمن هذا المعنى.
ب- بّين اإلى اأّي مدى التزم ال�ّشاعر هذه المقولة.
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ورة الفنّية في كّل مّما ياأتي: ح ال�شّ 1- و�شّ
َيـُم واِعُقُه                ُيـزيـُلـُهّن اإلى َمـْن ِعـْنـَدُه الـدِّ َلْيَت الَغماَم الذي عندي �شَ
رَّ اإّل اأّنـُه َكـِلـُم  ـّمـَن الــدُّ َهـــــــذا ِعـتــاُبـك اإّل اأّنــه ِمـــَقـٌة                قــد �شُ

ح الكناية في كلٍّ مّما تحَته خّط في البيتين الآتيين: 2- و�شّ
واَحــرَّ َقْلبــاُه مّمْن َقْلُبـُه �َشــِبُم                   َوَمْن بِج�ْشمي َوحالي ِعنَدُه �َشَقُم
ُم اأَناُم ِمْلَء ُجفوني َعْن �َشواِرِدها                   َوَي�ْشَهُر الَخْلُق َجــّراها َويْخَت�شِ

3- ما دللة الّتركيب الذي تحَته خّط في البيت الآتي:
َوَبْيَنـنا َلـْو َرَعْيـُتْم ذاَك َمعِرَفــٌة                    اإّن الَمعاِرَف في اأْهِل النَُّهى ِذَمُم

: 4- اأكثر ال�ّشاعر من ا�شتخدام الأ�شاليب الإن�شائّية من ا�شتفهام ونداء وتمنٍّ
اأ    - هاِت مثاًل لكّل منها من الق�شيدة.

ب- ما دللة ا�شتخدام مثل هذه الأ�شاليب؟

12- قال اأبو العتاهية: 
ْر وكْم من كفيٍف ب�شيِر الفوؤاِد                 وَكْم من فوؤاٍد كفيِف الَب�شَ

اأ   - اأ�شر اإلى البيت الذي ين�شجم مع قول اأبي العتاهية.
ح راأيك في ذلك في  ب- الب�شر ُيري الإن�شان ظاهر الأ�شياء، والب�شيرة ُتريه حقائقها، و�شّ

�شوء البيت الذي اأ�شرَت اإليه.
13- ما اأهمّية اأن يتحّقق الإن�شان من �شدق ما ي�شمع في بناء عالقات اإن�شانية م�شتقّرة في ت�شّورك؟

14- قيل: "اإذا راأيت من اأخيك زّلة فاطلب له �شبعين عذًرا، فاإن لم تجد فُلْم نف�شك":
اأ   - اإلى اأّي مدى تجد اأّن ال�ّشاعر و�شديقه قد تمّثال هذا المعنى من وجهة نظرك؟

ب- ما القيم الإيجابية التي تركها هذا القول في نف�شك؟
15- كيف تنظر اإلى من يكثر من ذكر محا�شنه؟ قّدم له ن�شًحا مقنًعا لتثنَيه عن هذا.

التّذّوق الجمالّي
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5- لماذا عّبر ال�ّشاعر بالفعل الما�شي )نظر، اأ�شمعت( في قوله:
َمُم اأنا الذي َنَظَر الأْعمى اإلى اأَدبي                  َواأ�ْشـَمَعْت َكِلماتي َمـْن بـه �شَ

6- ما العاطفة البارزة في كّل بيت مّما ياأتي:
وا َحــرَّ َقْلبــاُه مّمْن َقْلُبـُه �َشــِبُم                   َوَمْن بِج�ْشمي َوحالي ِعنَدُه �َشَقُم
يا َمـْن َيـِعـزُّ َعَلْيـنا اأْن ُنفاِرَقـُهْم                   ِوجــداُننا ُكلَّ �شيٍء َبعَدكْم َعــَدُم

7- وّظف المتنّبي بع�س مظاهر الّطبيعة في ق�شيدته: 
اأ    - اأ�شْر اإلى ذلك.

ب- ما القيمة الفنّية لتوظيفها؟
8- ا�شتخرج مثالين على الّطباق مّما ورد في الق�شيدة.

ق�سايا لغويّة

ال�ّشرط
اأ�شلوب ال�ّشرط جملة مركبة من جملتين متالزمتين م�شبوقتين باأداة �شرط، ل يتّم معنى اأولهما 

اإّل بالثانية.
واأدوات ال�ّشرط منها الجازم وغير الجازم. اأما اأدوات ال�ّشرط الجازمة، فمنها:

اأ�شماء،  اأينما وهي  اأّي،  كيفما،  اأْيَن،  اأيّان، حيثما،  مهما،  ما،  َمْن،  اإْن وهو حرف، ومتى، 
وتجزم هذه الأدوات فعل ال�ّشرط وجوابه، نحو قول زهير بن اأبي �ُشلمى:

ا عَلْيـِه َوَيـْنـَدِم وَمْن َيْجَعِل اْلَمْعروَف في َغْيِر اأَْهِلِه             َيُكـْن َحْمـُده َذمًّ
ا�شمان، نحو  ومن الأدوات غير الجازمة: لو، لول، لوما وهي حروف، واإذا، كّلما وهما 

قول ال�ّشاعر جرير يرثي زوجته: 
َلـْول الَحــيــاُء لهاَجـني ا�ْشِتـــْعـباُر             وَلـُزْرُت َقـْبـَرِك والحبيُب ُيـزار

مثال: اإن تُ�سرْع تندْم.
اإْن      : حرف �شرط جازم يجزم فعلين، مبنّي على ال�شكون، ل محّل له من الإعراب.
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ال�شرط، والفاعل �شمير م�شتتر  ال�شكون، وهو فعل  تُ�سرْع: فعل م�شارع مجزوم وعالمة جزمه 
تقديره اأنت.

تـنـدْم: فعل م�شارع مجزوم وعالمة جزمه ال�شكون، وهو جواب ال�شرط، والفاعل �شمير م�شتتر 
تقديره اأنت.

1- ا�شتخرج مّما ياأتي اأدوات ال�ّشرط الجازمة وغير الجازمة، مبيناًا فعل ال�ّشرط وجوابه:
اأ   - قال تعالى: {  }            �شورة فاطر، الآية )16(.

ب- قال تعالى: {  
 }                                          �شورة البقرة، الآية )251(.

جـ- قال ر�شول اهلل : "اآية المنافق ثالث: اإِذا حّدث كذب، واإِذا وعد اأخلف، واإذا اوؤتمن 
خان". )متفق عليه(.

د  - قال الُحطيئة:
َمْن َيفَعِل الَخيَر ل َيعَدْم َجواِزَيُه               ل َيذَهُب الُعرُف َبيَن اهلِل َوالنا�ِس

هـ- متى يكثْر كالُمك يكثْر �َشَقُطك.
2- ا�شتخرج اأ�شلوب ال�ّشرط الوارد في كلِّ من البيتين الآتيين، ثّم �شّنفه اإلى جازم وغير جازم:

ُم ِتِه              َفـَلْيـَت اأّنـا ِبـَقـْدِر الُحـبِّ َنْقَتـ�شِ اأ   - اإْن كـاَن َيْجَمـُعنا ُحــبٌّ ِلـُغـرَّ
ب- اإذا َتَرّحْلَت عْن َقْوٍم َوَقد َقَدروا             اأْن ل ُتـفاِرَقـُهْم فـالـّراِحــلوَن ُهـُم

من  مفيدة  جملة  في  وّظفها  ثم  الآتية،  الأفعال  على  الجازمة  ال�شرط  اأدوات  اإحدى  اأدخل   -3
اإن�شائك مع اإجراء الّتغيير الالزم:

يحترم، تجتهدون، يلقى.
4- اأعرب ما تحَته خّط في العبارة الآتية:

اإْن تتوا�شْع للّنا�ِس يقّدروَك.

تدريبات
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فة الم�سبّهة و�سيغة المبالغة ال�سّ
فة الم�سبّهة ا�شم م�شتق يُدلُّ على من يّت�شف بالفعل اّت�شاًفا دائًما اأو غالًبا، وهي تُدلُّ على  ال�سّ
واأ�شهر  الالزم،  الثالثي  الفعل  من  الغالب  في  وُت�شاغ  الألوان.  اأو  العيوب  اأو  والّطبائع  المزايا 
اأوزانها: اأفعل الذي موؤنثه فعالء، نحو: اأحمر، حمراء، وفعالن الذي موؤنثه َفعلى، نحو: حيران، 

حيرى، وُفعال: �ُشجاع، وَفِعل: َلِبق، وَفَعل: َبَطل، وَفْعل: �َشْهم، وَفعيل: و�شيم، وَفعال: َرزان.
اأو ما يقوم به على وجه الكثرة والمبالغة،  َيُدلُّ على الحدث ومن  �سيغة المبالغة ا�شم م�شتق 
وت�شتّق في الأغلب من الفعل الثالثي المتعّدي. واأ�شهر اأوزانها: فّعال: قّراء، قّوال. َفعول: غفور، 
�شوؤول. فعيل: رحيم، �شميع، عليم. ِمْفعال: ِمْهذار، ِمْكثار، ِمْدرار. َفِعل: َفِهم، َحِذر. فاعول: 

ّديق. فاروق. ِفّعيل: �شِ

فة الم�شّبهة من الأفعال الآتية: غ ال�شّ 1- �شُ
َجُمل، َعِط�س، َزِرق، َرُعن.

2- هاِت �شيغة المبالغة من الأفعال الآتية:
�شاَف، �شكَر، �شاَم.

فة الم�شّبهة في ما ياأتي: 3- مّيز �شيغة المبالغة من ال�شّ
اأ   - قال تعالى: {  }                         �شورة القمر، الآية )26(.
ب- قال تعالى: {  }                            �شورة الحّج، الآية )19(.

جـ- قال المتنبي:
َجواٌد َعلى الِعاّلِت بالماِل ُكّلِه                َوَلـِكـّنـُه بالـّداِرعـيـَن َبـخـيُل

د  - ظنْنُت اأّن الحلَّ �َشْهٌل.
مبّيًنا  م�شّبهتين  �شفتين  منها  وا�شتخرج  الق�شيدة،  من  الأولى  الأربعة  الأبيات  اإلى  ُعد   -4

وزنهما.

تدريبات
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الر�سالة ال�سخ�سية
در�شت �شابًقا اأّن الّر�شالة ال�شخ�شّية كالم مكتوب يتبادله �شخ�شان بينهما �شداقة اأو قرابة اأو 
نحوهما، يك�شف الكاتب فيها عن م�شاعره وانفعالته، وقد اختلفت مو�شوعاتها َوْفق المواقف 

الحياتّية، فكانت ر�شائل العتاب، والّتهنئة، والعتذار، والعزاء، والإهداء، وال�شكر.
اأّما اأهّم �شماتها الفنّية، فهي: الو�شوح، والب�شاطة، والإيجاز من غير اإخالل بالمعنى، وغلبة 

العاطفة بقالب ب�شيط من غير غمو�س فيه.
اقراأ الر�شالة الآتية، ثم اأجب عن الأ�شئلة التي تليها:

ِمَن ال�ّساعر القروي اإلى عبا�ص محمود العقاد:
اأخي، اأديب العربية، الأ�شتاذ الجليل، ال�ّشيد عبا�س محمود العقاد، اأعّزه اهلل، اأّما بعُد:

فقد قراأُت حديثكم المن�شور في جريدة الأهرام تعلنون فيه راأيكم الجميل في �شعر اأخيكم، 
وتحّلونه المحّل الذي يوؤّهله لجائزة نوبل، فتبّين لي اأّن ما اأ�شديتم اإلّي الأيادي الأدبّية في ر�شائلكم 
اإّل َو�َشاًل من بحر تقديركم، واأّنكم قد عنيتم بمطالعة ديواني عناية جدّية خرجتم منها  لم يكن 
وتقّروها  بظنِّكم،  ت�شدقوها  ولم  نوبل،  بجائزة  ا  اأّني ظفرت حقًّ لو  ال�ّشرف،   اأك�شبني هذا  بما 
بموافقتكم، لما اغتبطُت بها اغتباطي براأيكم. واأكاد اأوقن اأّنكم لول اإخال�شكم للغة التي و�شعت 
ر�شالة الّرحمن لما فزُت منكم بهذا الّت�شريح، ولو اأّني اأ�شعر الّنا�س. فلقد نر�شي جّلة اأعالم الأدب 

اد داًدا، والعين اأيًنا. في ال�ّشرق والغرب، ولكننا لن نر�شي عربًيا مترطًنا، يلفظ ال�شّ
حفظكم اهلل واإّيانا لقول ما نراه حًقا، ولو لم يدع لنا �شديًقا.

اأخوكم ال�ّشاعر القروي: ر�شيد �شليم الخوري
)�شجيع الجبيلي، تقنيات التعبير في اللغة العربية، بت�شّرف(. 

1- ما م�شمون هذه الّر�شالة؟
2- هاِت ثالث خ�شائ�س للّر�شالة ظهرت في ما قراأت.

3- بّين معنى كلمة ) َو�َشاًل ( كما دّل عليها ال�ّشياق.

الكتابة
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بعد كتابتي الّر�شالة ال�شخ�شية اأتاأّكد من اأّنني:
1- حّددت الغر�س الرئي�س من الر�شالة.

2- بداأت الّر�شالة بالب�شملة وتوجيه الّتحية اإلى المر�َشل اإليه وال�ّشوؤال عن اأحواله.
3- راعيت الب�شاطة والتعبير باأ�شلوب �شائق.

4-  راعيت الو�شوح في المعاني والبعد عن الغمو�س والإبهام.
5- ختمت الّر�شالة بم�شاعر تفي�س �شوًقا ومحّبة واأنهيتها بال�ّشالم.

التقويم الذاتّي

اكتب ر�شالة �شخ�شّية بما ل يقّل عن مئة كلمة في واحد من المو�شوعات الآتية:
�شكر على معروف، عتاب، اعتذار، تهنئة.
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فتح عّموريّة
مختارات من لغتنا الجميلة

الُكُتِب ــَن  ِم ــبــاًء  اإْن ــَدُق  ــشْ اأَ� ْيُف  ال�شَّ

حاِئِف)2(  في فائِح)1( ل �شوُد  ال�شَّ بي�ُس ال�شَّ

ِبــِه ُيحيَط  اأَْن  َتعالى  الــُفــتــوِح  َفــْتــُح 

ــمــاِء له ــ�ــشّ ـــــواُب ال ــُح اأب ــتَّ ــَف ــٌح َت ــْت ف

َرَفْت ان�شَ ــَة  ــوريَّ َعــمُّ ــِة  ــَع َوْق ـــْوَم  َي ــا  َي

َعٍد �شَ في  الإِ�ْشالِم  َبني   )6( َجدَّ اأبقْيَت 

ــَر الــُمــوؤِْمــنــيــَن ِبها ــي م اأَ ــَت  ــَرْك َت ــْد  ــَق َل

ــٍم ــِق ــَت ــْن ــــاهلِل ُم ــٍم ِب ــ�ــشِ ــَت ــْع ــُر ُم ــي ــْدب َت

َمــهــا َفــَهــدَّ ــْرَجــْيــهــا  ُب اهللُ  ـــَك  ِب َرمـــى 

َعْن �َشْعَيَك  اهللُ  ــاَزى  ج اهلِل  َخِليَفَة 

ـْرَت ِبالـّراَحـِة الُكـْبـرى َفـَلـْم َتـَرهـا َبـ�شُ

واللَّعِب الِجدِّ  َبْيَن  الَحدُّ  ِه  ــدِّ َح في 

َيــِب  ــِك والــرِّ ـــالُء الــ�ــشَّ ُمــتــوِنــهــنَّ ِج

الُخَطِب ِمَن  َنْثٌر  اأَْو  ْعِر  ال�شِّ ِمَن  َنْظٌم 
ِب)3( الُق�شُ اأثواِبها  في  الأر�ُس  وَتْبُرُز 
ال)4( َمْع�شوَلَة الَحَلِب)5( ِمْنَك الُمنى ُحفَّ
َبِب)7( ْرِك في �شَ ال�شِّ والُم�ْشِركيَن وَداَر 

ِب َوالَخ�شَ ْخِر  ال�شَّ َذليَل  َيْوًما  للّناِر 

ــِب ــِغ ــرَت ُم اهلِل  فـــي  ـــٍب  ـــِق ـــْرَت ُم هلِل 

ِب ُي�شِ ــْم  َل اهلِل  َغــْيــُر  ــَك  ِب ــى  َرم َوَلـــْو 

ِب َوالَح�شَ َوالإِ�ْشالِم  الّديِن  ُجْرُثوَمِة  

الـتَّـَعـِب ِمــَن  ِجـ�ْشـٍر  َعـلى  اإّل  ُتـنـاُل 

فائح: ال�ّشيوف. )1( ال�شّ

حائف: الكتب. )2( ال�شّ
ب: جمع ق�شيب، وهو الجديد. )3( الُق�شُ

)4( ُحّفاًل: جمع حافل، وهي ال�ّشاة اأو الناقة التي امتالأ �شرعها باللبن.
)5( الَحَلب: ما ُحِلب من الّلبن.

)6( الَجّد: الحّظ.
َبب: ما انحدر من الأر�س. )7( ال�شَّ
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)اأبو تّمام)2(، ديوانه(.

ديق" لأبي حّيان التوحيدّي، وا�شتفد منه في ت�شميم مطوّية عن  داقة وال�شّ  ُعْد اإلى كتاب "ال�شّ
داقة با�شتخدام برنامج النا�شر )Publisher( واعر�شها اأمام زمالئك. مو�شوع ال�شّ

)1( بنو الأ�شفر: الّروم.
)2( اأبو تّمام )190-231هـ( حبيب بن اأو�س الطائي، اأحد ال�شعراء الم�شهورين في الع�شر العبا�شّي، ُعرف بالّظرف وح�شن 

الأخالق والفطنة، وبتقّدمه على �شعراء ع�شره في ح�شن اأ�شلوبه، وله ديوان "الحما�شة".

النّ�شاط

ْهِر ِمـْن َرِحـٍم ـروِف الدَّ اإِْن كاَن َبْيـَن �شُ

ــْرَت ِبـَهــا َفـَبـْيـَن اأَّيـاِمــَك الالتــي ُن�شِ

َفِر)1( الِمْمرا�ِس َكا�ْشِمِهـُم اأَْبَقْت َبني الأَ�شْ

ـِب َمـْو�شـوَلـٍة اأَْو ِذمـــاٍم َغــْيــِر ُمـْنـَقـ�شِ

ـِب الـنَّـ�شَ اأَْقـــَرُب  َبـــْدٍر  اأَّيــاِم  َوَبـْيــَن 

ـْفـَر الـُوجـوِه َوَجـلَّـْت اأَْوُجَه الـَعـَرِب �شُ
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الوحدة الرابعة

الّثقافة ال�صحّية

نتاجات الوحدة
يتوقّع من الّطالب بعد نهاية الوحدة اأن:

  ي�شتمع اإلى الّن�ّس الذي يقروؤه المعلِّم من كتّيب  ن�شو�س ال�شتماع.
  يتعّرف اأفكار ن�ّس ال�شتماع ويجيب عن اأ�شئلته. 

  يتحّدث اإلى زمالئه بطالقة ويحاورهم.
  يقراأ ن�ّس القراءة قراءة �شامتة متاأّنية بتمّعن.

  يحّدد الفكرة العامة لن�ّس القراءة.
وتي َوْفق ما يقت�شيه الن�ّس.   يقراأ الن�ّس قراءة جهرية �شليمة مراعًيا الّتنغيم ال�شّ

  ي�شيف اإلى معجمه الّلغوّي مجموعة من المفردات الجديدة.
  يتعّرف المعنى العلمّي للح�شا�شّية.

  يذكر الأ�شباب الموؤّدية اإلى الح�شا�شّية وو�شائل الوقاية منها واأعرا�شها.
  يبّين كيف ن�شتفيد من منجزات الّثورة ال�شناعّية لنتجّنب الأ�شرار ال�شحّية.

ور الفنّية الواردة في المقالة العلمّية. ح  ال�شّ   يو�شّ
  يتعّرف البدل محّدًدا اأنواعه الواردة في الن�ّس.

  ي�شوغ ا�شمي المكان والزمان.
  يتعّرف فّن الّتلخي�س.

  يلّخ�ص ن�ّص الح�شا�شّية مراعياًا �شروط الّتلخي�ص.
  يتذّوق جمال الّلغة العربّية  بقراءة ن�ّس المختارات.
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عن  اأجب  ثم  ال�شتماع،  ن�شو�س  كتّيب  من  معلِّمك  عليك  يقروؤه  الذي  الن�ّس  اإلى  ا�شتمع 
الأ�شئلة الآتية:

البيئة المحيطة من ماأكل وم�شرب وملب�س وم�شكن في �شّحة  اأثر  اإلى زمالئك عن  1- تحّدث 
الإن�شان.

حّية ُتجّنب اأفرادها كثيًرا من الأمرا�س. 2- حاور زمالءك في اأّن ثقافة الأ�شرة ال�شّ

1- ما الِبْن�شلين؟
2- َمن مكت�شف الِبْن�شلين؟ ومتى اكت�شفه؟

3- اذكر حدًثا اأّدى اإلى انت�شار الِبْن�شلين.
4- ورد في الن�ّس �شكالن دوائّيان للِبْن�شلين، اذكرهما.

5- اذكر اثنين من اأعرا�س ح�شا�شّية الِبن�شلين.
6- لَم يجُب فح�س المري�س قبل عالجه بالبن�شلين؟

ح ذلك. 7- هل تنتج الح�شا�شّية عن ا�شتعمال الأدوية وحدها؟ و�شّ
8- ما واجبنا نحو العلماء الذين قّدموا اإ�شهاماٍت جليلًة في خدمة الإن�شانّية؟
9- هل يمكن اأن يكت�شف الّطّب عالًجا لالأمرا�س الُم�شتع�شية؟ بّين راأيك.

ال�ستماع

التّحّدث

الّثقافة ال�صحّية

الوحدة 
الرابعة
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الح�شا�شّية مر�س من اأمرا�س الع�شر ال�ّشائعة ول �شّيما لدى الأطفال، لها اأ�شباب �شّتى، وتن�شط 
في موا�شم معينة، وخا�شة في نهاية مو�شم البرد، وفي مو�شم الّربيع الذي يكثر فيه غبار الّطلع.

والح�شا�شّية تفاعل غير طبيعّي يحدث في اأن�شجة الج�شم المختلفة نتيجة ماّدة غريبة، مثل: 
غبار الّطلع، اأو مواد الّتجميل، اأو �َشعر الحيوانات، اأو المواد ال�ّشامة، اأو بع�س الأدوية مثل الم�شاّد 
خان الناتج عن عوادم ال�ّشيارات، ودخان ال�ّشجائر، وعن كائنات  الحيوّي الِبْن�شلين، ف�شاًل عن الدُّ
وال�ّشجاد والمالب�س، وهي  وال�ّشتائر  بالكتب  المكتّظة  الغرف  الفرا�س داخل  في  تعي�س  �شغيرة 
ت�شل اإلى داخل الج�شم عن طريق الفم اأو الأنف اأو اللم�س اأو الحقن، فتهّيج الأماكن التي و�شلت 
اإليها، فيوؤّدي ذلك اإلى تولُّد اأج�شام م�شاّدة دفاعّية توؤثر في الّن�شيج الم�شاب وال�ّشعيرات الّدمويّة 

المحيطة الم�شبِّبة لأعرا�س الح�شا�شّية.
ت�شمل  التي  الّتنف�شّي،  الجهاز  وح�شا�شّية  الجلد،  ح�شا�شّية  منها  عّدة؛  اأنواع  وللح�شا�شّية 
در )الّرْبو الق�شبّي( وح�شا�شّية الأنف، وقد ثبت علميًّا وجود عدد من الفطريات في  ح�شا�شّية ال�شّ
و�شائد غرف النوم تّتجه اأبواغها ب�شكل رئي�س اإلى الجيوب الأنفّية والّرئتين، وقد ت�شّبب التهابات 

في العيون، ويزداد الأمر خطورة في حالة نق�س مناعة ج�شم المري�س.
ويمكن الوقاية من تلك الفطريات بتغيير الو�شائد على فترات متقاربة، وا�شتعمال مواد الّتنظيف 
ناعّي في الو�شائد، و�شرورة  رات الجّيدة اأ�شبوعيًّا، وا�شتعمال القطن الّطبيعّي بدًل من ال�شّ والُمطهِّ
الّتهوية الدائمة الم�شتمّرة للمنازل، وتعري�س محتويات الغرف لأ�شعة ال�ّشم�س من وقت اإلى اآخر؛ 
لتعقيمها من الجراثيم، اإ�شافة اإلى تجّنب تكدي�س حجرة النوم بالمالب�س خارج اأماكنها، وتجّنب 

ترك الأحذية فيها؛ لأّنها من اأهّم م�شادر التلّوث التي ي�شتن�شقها النائم في اأثناء تنف�شه.
من  نوع  فاأّي  الغذاء؛  من  معّين  نوع  نحو  الإن�شان  ح�شا�شّية  اأي�شا  الح�شا�شّية  اأنواع  ومن 
ُعب  م قبل و�شوله اإلى الأمعاء، واإّل �شَ البروتينات الغذائّية التي يتناولها الإن�شان ل بد من اأن ُيه�شَ
اإذا ا�شتطاعت الأمعاء اأحياًنا امت�شا�س هذه البروتينات  اأما  امت�شا�س البروتينات غير المه�شومة. 

الح�صا�صّية
القراءة
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غريبة،  اأج�شام  اأّنها  على  معها  الج�شم  تعامل  في  تكمن  الحالة  هذه  في  الخطورة  فاإّن  ب�شعوبة، 
باأمرا�س  تعرف  كيميائّية  تفاعالت  ذلك  عن  فينتج  لها،  تت�شّدى  م�شاّدة  اأج�شام  تتكّون  وعندها 
الح�شا�شّية، ويمكن القول اإّن هذا الّنوع من الح�شا�شّية هو معارك كيميائّية تحدث بين اأّي بروتين 
غذائّي ينجح في الو�شول اإلى خاليا الج�شم اأو اأن�شجته من غير ه�شم، وبين الأج�شام الم�شاّدة التي 

تتكّون من اأن�شجة الج�شم؛ لحمايتها من هذا البروتين الغريب الذي يجب الّت�شّدي له.
وقد ت�شّبب بع�س الأغذية الح�شا�شّية لالإن�شان من مثل الّلبن، فيعّد جزيء البروتين في اللبن 
م�شوؤوًل عن حدوث الح�شا�شّية منه، وقد تحدث من �شكر اللبن )الالكتوز( الذي ي�شّبب انتفاًخا 
في المعدة، وي�شاحب النتفاخ مغ�س واإ�شهال بعد فترة وجيزة من تناوله، ومن الأغذية الأخرى 

التي ت�شّبب الح�شا�شّية  لدى بع�س الأ�شخا�س البي�س وال�ّشمك. 
وثّمة عوامل طبيعّية قد ت�شبب الح�شا�شّية، مثل درجات الحرارة العالية اأو المنخف�شة ف�شاًل 
ر في البطن اأو  عن اأ�شعة ال�شم�س، وتظهر اأعرا�س الح�شا�شّية هنا بالقيء والإ�شهال والمغ�س المتكرِّ
العط�س اأو الّر�شح اأو الأزمات الّرْبوّية اأو الّطفح الجلدّي المعروف بالأكزيما التي يكثر انت�شارها 
بين الأطفال، وقد تظهر اأورام وانتفاخات في مناطق مختلفة من الج�شم. اأما اأكثر اأن�شجة الج�شم 
ا لالإ�شابة بالح�شا�شّية فهي اأن�شجة الجلد والأغ�شية المخاطّية للجهازين: الجهاز اله�شمّي،  تعّر�شً

والجهاز الّتنف�شّي.
بع�س  اأ�شارت  وقد  المعمورة،  اأرجاء  جميع  في  الب�شر  من  الماليين  الح�شا�شّية  وت�شيُب 
الّدرا�شات اإلى اأّن للمراأة دوًرا اأ�شا�شيًّا في الوقاية من هذا الّداء على نحو عام، وح�شا�شّية الجهاز 
الّتركيب الجينّي لالأب من  تاأثيًرا من  اأ�شّد  الّتركيب الجينّي لالأّم  التنف�شّي على نحو خا�س؛ لأنَّ 
حيث ال�شتعداد الوراثّي للمولود لالإ�شابة باأمرا�س الح�شا�شّية. وتزداد ن�شبة الإ�شابة بهذا المر�س 
كّلما كان الأخوال والخالت الم�شابون به اأكثر من الأعمام والعّمات، واأّكدت بع�س الّدرا�شات 

در ت�شيب الفتيات اأكثر من الفتيان. اأن ن�شبة الإ�شابة بالأنواع ال�ّشديدة من ح�شا�شّية ال�شّ
)د. ن�شر معو�س حنفي، الغذاء والوقاية من الأمرا�س، بت�شّرف(.
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الح�شا�شّية مر�س من اأمرا�س الع�شر ال�ّشائعة التي يعاني منها ماليين الأ�شخا�س �شنويًّا لأ�شباب 
تختلف من فرد اإلى اآخر، ومن مكان اإلى اآخر، وبيَّن الكاتب في هذا الن�ّس اأهّم اأ�شباب الح�شا�شّية، 
اأعرا�شها التي تظهر على الجلد  اأهّم  الّتنظيف وبع�س الأطعمة، وتناول  مثل: غبار الّطلع ومواد 
تجّنب  اإلى  داعًيا  منها  الوقاية  طرق  وذكر  والتنف�شّي،  اله�شمّي  والجهازين  الأنفّية  الجيوب  اأو 
من  وغيرها  المرتفعة  الحرارة  ودرجات  البرد  اإلى  �س  الّتعرُّ من  والتقليل  ت�شّببها،  التي  الأطعمة 

الم�شّببات الأخرى.

ن�شر معو�س عالم م�شرّي حا�شل على الدكتوراه في تكنولوجيا  تحّلل الأحما�س الأمينية، له 
 موؤلفات وكتب من�شورة، مثل )التكنولوجيا الحيوية لمنتجات اللبن الثانوية(، و)الغذاء  والوقاية 

من الأمرا�س(، ومنه اأخذ هذا الن�ّس. 

1- اأ�شف اإلى معجمك الّلغوّي:
- عوادم ال�ّشيارات: مفردها، عادم، وهو ما ينتج عن احتراق الوقود في ال�ّشيارة.

-  المكتّظة            : المزدحمة. 
-  الّتكدي�س           : جعل الأ�شياء بع�شها فوق بع�س.

- تت�شّدى لها        : تواجهها.
 2- ُعْد اإلى اأحد المعاجم اللغوية، وا�شتخرج معاني المفردات الآتية:

الوجيزة، التهّيج، المعمورة.
3- ابحث في اأحد معاجم الم�شطلحات الّطبّية عن معنى كّل مّما ياأتي:

اأن�شجة الج�شم، ال�ّشعيرات الدمويّة، الجيوب الأنفّية، الأج�شام الم�شاّدة، الأغ�شية المخاطّية، 
الّربو الق�شبّي، الأبواغ، التركيب الجينّي.

جّو الن�ّص

التعريف بالكاتب

المعجم والّدللة
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 4- ما الجذُر الّلغويُّ لكّل كلمة من الكلمات الآتية:
التهابات، مكتّظ، ال�شتعداد.

5- ُعْد اإلى اأحد المعاجم وا�شتخرج مفرد كلمة )جراثيم(.
 6- ا�شبط بال�ّشكل حرفي الميم والعين في كلمة )معدة( بالّرجوع اإلى اأحد المعاجم، مبيًنا اأوجه 

�شبط الكلمة.
7- ا�شبط بال�ّشكل حرف الفاء في كلمة )الفطريات(، والراء في كلمة )الّرْبويّة(.

 8- ا�شتعمل تركيب )ول �شيما( في جملة مفيدة من اإن�شائك.

 1- في �شوء فهمك الن�ّس، اأجب عن ما ياأتي:
اأ   - ما المق�شود بالح�شا�شّية؟

ب- اذكر اأربعة اأ�شباب للح�شا�شّية.
جـ- كيف تحدث الح�شا�شّية داخل الج�شم؟

در والأنف والجلد معنا في البيوت، كيف نقي اأنف�شنا من   2- تقيم بع�س م�شببات ح�شا�شية ال�شّ
خطر الإ�شابة بها؟

ح المق�شود بالتح�ّش�س الغذائي.  3- و�شّ
 4- اذكر عَر�شين لكلٍّ من: 

اأ   - ح�شا�شّية اللبن.
ب- الح�شا�شّية الناتجة عن درجات الحرارة المرتفعة اأو المنخف�شة.

5- عّلل ما ياأتي:
اأ   - الح�شا�شّية مر�س من اأمرا�س الع�شر.

ب- ل يجوز ال�شتهانة بمر�س الح�شا�شّية.
ا على وقاية نف�شها من الح�شا�شّية. جـ- يجب على المراأة اأن تكون اأكثر حر�شً

الفهم والتّحليل
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ح العالقة بين التلّوث ومر�س الح�شا�شّية. 6- و�شّ
 7- ما اأكثر اأن�شجة الج�شم عر�شًة لالإ�شابة بالح�شا�شّية؟

8- متى تزداد ن�شبة اإ�شابة الّطفل بمر�س الح�شا�شّية؟
حياتنا  في  الح�شا�شّية  بمر�س  الإ�شابة  تجّنبنا  اأن  يمكن  تدابير  اقترح  الن�ّس،  درا�شتك  بعد   -9

اليومّية في كل حالة من الحالت الآتية:
اأ   - �شوء ا�شتخدام المنظفات.

ب- انت�شار �شحب دخان الم�شانع بالقرب من اأماكن ال�ّشكن.
جـ- ارتفاع درجات الحرارة اأو انخفا�شها.

10- يقال: المعدة بيت الّداء، والِحْمية هي الّدواء، ناق�س هذا الراأي في �شوء فهمك الن�ّس.
11- اذكر اأهّم المو�شوعات ال�شحّية التي ينبغي اأن نمتلك ثقافة كافية عنها كي نتجّنب اأ�شرارها 

في راأيك.
12- اذكر �شلوكات يقوم بها الإن�شان يمكن اأن توؤّثر في �شّحته اإيجاًبا و�شلًبا.

13- حّققت الثورة ال�شناعّية للب�شرية فوائد كثيرة جلبت معها اأ�شراًرا �شحّية، بّين كيف نفيد من 
منجزاتها، ونتجّنب اأ�شرارها من وجهة نظرك.

ور الفنّية في العبارة الآتية: ح ال�شّ 1- و�شّ
"اإّن هذا النوع من الح�شا�شّية هو معارك كيميائية تحدث بين اأّي بروتين غذائي ينجح في 

الو�شول اإلى خاليا الج�شم اأو اأن�شجته من غير ه�شم، وبين الأج�شام الم�شاّدة له".
الحقائق،  اإلى  وال�شتناد  العلمّية،  الم�شطلحات  ا�شتخدام  العلمّية  المقالة  خ�شائ�س  من   -2

ومخاطبة العقل، مّثل لكلِّ واحدة من هذه الخ�شائ�س من الن�ّس.
تثقيف  المو�شوع ب�شكل وا�شح ومفهوم، وفي  الكاتب في عر�س  ُوّفق  اأّي مدى  اإلى  بّين   -3

المتلّقي �شحيًّا والّتاأثير فيه.

التّذّوق الجمالّي
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ق�سايا لغويّة

البدل

البدل تابع مق�شود بالحكم يتبع ا�شًما �شابًقا له في الإعراب ي�شّمى الُمْبدل منه، ويعمل على 
اإي�شاحه.

اأنواع البدل:
1- بدل المطابق اأو بدل كّل من كّل، نحو قوله تعالى: { 

قلبه  باأ�شغريه:  "المرء  وقولنا:   ،)97( الآية  المائدة،  �شورة   {  
ول�شانه"، وهو هنا بدل تف�شيلّي. ويغلب اأن يكون ال�شم المعرف باأل الواقع بعد ا�شم الإ�شارة 

بدًل مطابًقا نحو قولنا: هذا الرجل كريم.
2- بدل بع�ص من كّل اأو بدل الجزء من كل، نحو قوله تعالى: {    
 }                                                                           �شورة المزّمل، الآيات )3-1(.

ها الهادئ. 3- بدل ا�ستمال، نحو: يطمئنُّ القارُئ اإلى المكتبِة جوِّ
يّت�شل ببدل بع�س من كل وبدل ال�شتمال في الغالب �شمير يعود على المبدل منه ويربطه به 

ويطابقه في جن�شه وعدده.

 1– عّين البدل في ما ياأتي، واذكر نوعه:
 } تعالى:  قال   - اأ   

ورى، الآيتان )53-52(.  }                                 �شورة ال�شُّ
باتْت  وعين  اهلل،  َخ�ْشية  من  بكت  عين  الّنار:  تم�ّشهما  ل  "عينان   : اهلل  ر�شول  قال  ب- 

تحر�س في �شبيل اهلل". )رواه الّترمذي(.

تدريبات
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جـ- قال ال�ّشاعر:
اأداوي ُجحوَد القلِب بالِبرِّ والتُّقى               ول ي�شتوي القلباِن: قا�ٍس وراحُم

د  - اأفادتني المكتبُة مراجُعها.
ُه �شخ�شّية البطل في الم�شرحّية. هـ- اأده�شني الّطالُب تقّم�شُ

2- ا�شبط بال�ّشكل اأواخر الكلمات التي تحَتها خّط:
ْيُف الطعاَم مذاقه. اأ   - ا�شتلّذ ال�شَّ
ب- اأعّد الّطالُب البحَث خّطته.

3- اأعرب ما تحَته خّط في ما ياأتي اإعراًبا تاًما:
اأ      - قال تعالى: {           
 }                                                                        �شورة الإ�شراء، الآية )9(.

ب- ت�شّفحُت الّديواَن ن�شَفُه.
جـ- اأربُع خ�شاٍل ي�شوُد بها المرُء: العلُم والأدُب والعّفة والأمانة.

د  - �شَمْمُت الوردَة اأريَجها.
 4- ُعد اإلى الفقرات: الّثانية، وال�ّشابعة، والأخيرة من الن�ّس، وا�شتخرج منها اأمثلة على البدل. 

ا�سما المكان والزمان
ا�شمان م�شتقان يدّلن على الحدث وزمان وقوعه اأو مكان وقوعه، وُي�شاغان من: 

 الفعل الثالثّي على:
نحو:  ا،  ناق�شً معتاًل  اأو  العين  اأومفتوح  العين  م�شموم  الفعل  م�شارع  كان  اإذا  )َمْفَعل(  وزن   -1

َمْكَتب، َم�ْشَبح،  َمْرمى. 
َمْوِقف،  َمْجِل�س،  نحو:  واويًّا،  مثاًل  معتالًّ  اأو  العين  م�شارعه مك�شور  كان  اإذا  )َمْفِعل(  وزن   -2

َمْوِلد. 
3- ومن غير الثالثّي على طريقة �شياغة ا�شم المفعول، نحو: ُم�شتوَدع، ُمرتَقب، ُمنتهى.
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غ ا�شم المكان اأو الزمان من الأفعال الآتية مع �شبط عين الكلمة:  1– �شُ
 اأوى، ا�شتو�شف، وعَد، لعب، التقى. 

2- يخطئ بع�س النا�س في لفظ كلمة )معر�س( كما في قولهم: "ُزْرُت َمعَر�س الألب�شة"، اذكر 
الّلفظ ال�شحيح، اعتماًدا على ما ورد في القواعد ال�ّشابقة.

3- مّيز ا�شم المكان من ا�شم الّزمان في ما ياأتي:
اأ   - قال تعالى: {  }                         �شورة القدر، الآية )5(.

ب- قال تعالى: { 
 }                        �شورة الفرقان، الآيتان )76-75(.

ْنفرى: جـ- قال ال�شَّ
ُل وفي الأَْر�ِس َمْناأًى ِلْلَكريِم َعِن الأَذى             َوِفيَها ِلَمْن خـاَف الِقلـى ُمَتـَعـزَّ

د  - الّنادي الثقافّي ُملتقى ال�ّشباب.
حام. هـ- الَمْوِرد الَعْذب كثير الزِّ

و  - مْوِعد الجتماع عند ال�ّشاعة التا�شعة �شباَح اليوم.
4- ُعد اإلى الفقرتين الأولى والّرابعة من الن�ّس، وا�شتخرج  منهما ا�شم زمان وا�شم مكان.

تدريبات



63

التّلخي�ص
در�شت �شابًقا اأّن الّتلخي�س فّن نثرّي، يقوم على قراءة الن�ّس، ثم اإعادة �شوغه من جديد بلغة 
الن�ّس  �شاحب  اأرادها  التي  ومعانيه  باأفكاره  اإخالل  غير  من  وتكثيف  باإيجاز  الخا�شة   الكاتب 
الأ�شلي، ومن اأهم �شروطه الأمانة في نقل الأفكار، وتدوينها بدّقة بال زيادة اأو نق�س في المعاني، 

واإظهار الن�ّس الجديد في حدود الحجم المحّدد.
الخطوات  باّتباع  منه  اأطول  ن�ّس  مادة  يحوي  ق�شير  ن�ّس  عبارة عن  الّتلخي�س  فاإّن  ثم  ومن 

الآتية:
1- قراءة الن�ّس الأ�شلّي، وفهم المو�شوع.

2- ا�شتخراج الأفكار الرئي�شة، وترك الأفكار الثانوية.
ة. 3- اإعادة �شياغة الن�ّس بلغتنا الخا�شّ

4- المحافظة على الأفكار من غير تدّخل اأو اإ�شدار اأحكام.
ما  اأفكاره، ومراعًيا  على  كلمة محافًظا  مئة  في حدود  ولّخ�شه  )الح�شا�شّية(،  ن�ّس  اإلى  ُعْد 

تعّلمته في التلخي�س.

بعد تلخي�شي ن�ّس "الح�شا�شّية" اأتاأّكد من اأّنني:
1- قراأت الن�ّس الأ�شلّي وفهمته جيًدا.

2- ا�شتخرجت الأفكار الرئي�شة، وتركت الأفكار الثانوية.
ة. 3- اأعدت �شياغة الن�ّس بلغتي الخا�شّ

4- حافظت على الأفكار من غير تدّخل اأو اإ�شدار اأحكام.
5- كتبته في حدود مئة كلمة.

الكتابة

التقويم الذاتّي
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يتاأّثر بها  الُحْلو، والُمّر، والحام�س، والمالح، وقد  اأربعة:  اأ�شول  اإلى  اأمكن تحليل المذاق 
الإن�شان مجتمعة، بع�شها اأو كّلها، فيح�ّس مذاًقا لي�س بالّطبع ُحلًوا �شافًيا، ول ملًحا �شافًيا، ول 
ا، واإّنما هو حا�شل ما اجتمع من هذه المذاقات. ولعّل �شراب الليمون من الأمثلة  ا، ول حام�شً ُمرًّ

على ذلك، فهو ُحْلو، وحام�س، قد يحتوي المّر القليل والملح القليل.
وتوجد اأحا�شي�س الّذوق في الفم، ول �شيما على الّل�شان، وهي توجد كذلك في البلعوم، وفي 
الحنجرة وفي �شقف الفم، وفي اللهاة. وفي الّطفل توجد كذلك في ال�ّشدقين وال�ّشفتين، وفي اللثة 

وفي الجانب ال�ّشفلي من الّل�شان.
العلوّي، في طرفه، وعلى جانبْيه، وفي  الّل�شان  �شطح  بالّتحديد على  الّذوق  براعم  وتوجد 

موؤخرته.
الّل�شان طرفه، ففيه البراعم الأ�شّد اإح�شا�ًشا به، واأّما الِمْلح  اأّما الُحْلو، فاأح�ّس مو�شع به من 
الّل�شان  به جانبا  الأح�ّس  فالمو�شع  الحام�س  واأّما  الّل�شان وحرفاه،  به طرف  الأح�ّس  فالمو�شع 
وحرفاهما، واأّما المّر فالمو�شع الأح�ّس به الجزء الخلفي من ظاهر الل�شان، وكذلك البلعوم، واأّما 

اأو�شط الل�شان فال براعم فيه، فاإذا م�ّشه �شيء له طعم لم يح�ّس له طعًما.

)اأحمد زكي)1(، في �شبيل مو�شوعة علمية، بت�شّرف(.

المذاق عند الإن�سان
مختارات من لغتنا الجميلة

اأنواع  لك  يبّين  مع طبيب  واأجِر حواًرا  ميدانية،  زيارة  منك  القريبة  ال�شحّية  المراكز  اأحد  زْر   
الح�شا�شّية ال�ّشائعة في بالدنا وكيفية التعامل معها، واعر�شها اأمام زمالئك.

اأ�ّش�س  والعالم،  العربيِّ  والوطن  الكيميائّيين في م�شر  العلماء  اأكبر  اأحمد زكي )1894-1975م( عالم م�شرّي، من   )1(
اأكاديـمّية للبحث العلمّي والتِّكنولوجيا، وعرف بكتابه )في �شبيل مو�شوعة علمّية(.

النّ�شاط
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الوحدة الخامسة

واأنت الحّب يا اأردّن

نتاجات الوحدة
يتوقّع من الّطالب بعد نهاية الوحدة اأن:

  ي�شتمع اإلى الّن�ّس الذي يقروؤه المعلِّم من كتّيب  ن�شو�س ال�شتماع.
  يتعّرف اأفكار ن�ّس ال�شتماع ويجيب عن اأ�شئلته. 

  يتحّدث اإلى زمالئه بطالقة ويحاورهم.
  يقراأ ن�ّس القراءة قراءة �شامتة متاأّنية بتمّعن.

  يحّدد الفكرة العامة للن�ّس.
وتي.   يقراأ الن�ّس قراءة جهرية �شليمة مراعًيا الّتنغيم ال�شّ

  يتعّرف كاتب الن�ّس "محمود ف�شيل التل " واأهم اأعماله الأدبّية.
  ي�شيف اإلى معجمه الّلغوي مجموعة من المفردات الجديدة.

  يتعّرف مظاهر ال�ّشوق اإلى الوطن التي وردت في الأ�شطر ال�ّشعرية.
  ي�شتخرج من الق�شيدة ما يدّل على اأّن الأردّن بلد الخير مع قّلة موارده.

  يحّدد القيم الوطنّية التي ت�شّمنتها الق�شيدة.
ور الفنية الواردة في الق�شيدة. ح ال�شّ   يو�شّ

  يبّين القيمة الفنّية ل�شتخدام عنا�شر الّطبيعة في الن�ّس ال�ّشعري.
  يعرب الفعل الم�شارع المعتل الآخر في جميع حالته ومواقعه في الجملة.

  يتعّرف ا�شمي المّرة والهيئة.
  يكتب في المو�شوعات الوظيفّية الحياتّية.

  يتذّوق جمال لغتنا العربية بقراءة الن�ّس ال�ّشعري من المختارات.
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عن  اأجب  ثم  ال�شتماع،  ن�شو�س  كتّيب  من  معلِّمك  عليك  يقروؤه  الذي  الن�ّس  اإلى  ا�شتمع 
الأ�شئلة الآتية:

1- تحّدث اإلى زمالئك عن ذكرياتك في الأر�س التي ن�شاأَت عليها.
2- حاور زمالءك في قول اأبي تّمام:

َكْم َمنِزٍل في الأر�ِس ياألُفُه الَفتى                 وحــنـيـُنـه اأبــــًدا لأّوِل َمـْنــزِل

1- ما الغر�س من اإن�شاء ال�ّشدود التخزينّية في الأردّن؟
2- اأين يقع �شّد وادي العرب؟

3- �شف المنطقة المحيطة بال�ّشّد.
4- ما المو�شم المنا�شب لزيارة منطقة ال�ّشد؟ ولماذا؟

ح بتجّنب زيارة وادي العرب وقت المنخف�شات الجويّة، عّلل. 5- ُين�شَ
6- �شّم �شّدْيِن اآخرْيِن في الأردّن.

7- اذكر �شباًل اأخرى غير اإن�شاء ال�ّشدود لال�شتفادة من المياه ال�ّشطحّية.
8- بَم تن�شح زّوار ال�ّشدود لّتقاء خطر الغرق؟

ال�ستماع

التّحّدث

واأنت الحّب يا اأردّن

الوحدة 
الخام�صة
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)1(
�شاأكتُب عنَك يا وطني

واأر�شُم لوحًة لل�ّشْوِق ت�شكُن رحلَة الّزمِن
واأرفُع رايًة للُحبِّ اأحمُلها وتحمُلني

�شاأكتُب كلَّ ما اأهوى
وما َيْحلو اإلى الَوَطِن
�شاأذكُر اأّنَك الُب�ْشرى

ِر وكلُّ الخيِر للَب�شَ
فاآتي كلَّما هتَفْت

ْوِق تطلُبني ِظالُل ال�شَّ
واآتي كلَّما امتّدْت ذراُعَك َكْي تعانَقني

َنني ب�شوٍق ثّم تح�شُ
ْت �شاآتي كلَّما نه�شَ
ْهُر ت�شاأُلني ُرباَك الطُّ

ْلماِء والقمِر �شاآتي في �شعاِع ال�ّشم�ِس والظَّ
بى َطْوًعا �شاأرِجُع للرُّ
واأحمُل ُغربتي �شوًقا

واأطوي رحلَة الأّياِم والأوجاِع والِمَحِن
�شاآتي حاَلما تدعو

بال خيٍل
ول طيٍر
ول �ُشفِن

�صاأكتُب عنَك يا وطني
القراءة
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عزيًزا كنَت ولتْبَق
مدى الأياِم يا وطني

****
)2(

�شاأبقى فيك ل اأهوى �شواك مًدى
واأحيا فيَك حّتى لْحظِة الَقَدِر

ْدِر �شاأجعُل ِمْن ترابِك اإْذ ت�شامى َخْفقَة ال�شَّ
ْهِر ُد ق�ْشوَة الدَّ واأغ�شُل في مياِهك ما يبدِّ
ُج ِمْن ربيِعَك ما يخلُِّد بْهَجَة الُعْمِر واأن�شِ

ول�ْشُت اأكوُن ُمْغَتِرًبا
اإذا طّوفُت في الّدنيا

وعْدُت اإليَك في �شوٍق
وحبٍّ ل حدوَد لُه

�شاآتي في رياِح الّليِل اإع�شاًرا
واآتي في ن�شيِم الفجِر اأحالًما

فاأنَت العالُم المزروُع في ذاتي
واأنَت اأنا

واأنَت ِب�شارُة الخبِر
واأنَت الحبُّ يا اأردنُّ

وِر اأنَت الّطْيُف والِوجداُن في الأفكاِر وال�شُّ
****
)3(

حماَك اهللُ يا اأردنُّ يا وطًنا
تنامى في محّبِتنا

َيِر َمَع الّتاريِخ والُبنياِن وال�شِّ
لَك الّراياُت ُنْعليها
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لَتْخِفَق في دياِر المجِد ُمْلِهمًة
بروؤيا اأنَت تحمُلها
ومجٍد اأنَت �شاِنُعُه
ورافُع رايِة العرِب

ف�شّجْلنا لَك الأ�شماَء ل ُتح�شى بال عدِد
بفخٍر ل نظيَر لها

فكيَف اأكوُن ُمْغَتِرًبا؟
ُننا واأنَت لنا بكلِّ معالِم الّدنيا وتح�شُ

واأّنَك في حنايا القلب ت�شُكُنني
نا �شهاًل و�شحراَء اأُحبَُّك في الدُّ

وخْفَقَة وادَي العرِب
****
)4(

تراُبَك قْد زرْعَت بِه
بذوَر الُحبِّ خالدًة اإلى الأبِد

لتعلَو في �شماِئَك اأجمُل الّراياِت
َفِر رمُز الفخِر والإيماِن والظَّ

فما اأح�ش�ْشُت في يوٍم
باأّني كْنُت ُمْغَتِرًبا
لأّنَك لْم تفارْقني

كما روحي تنادُمني
كما ظّلي ت�شيُر معي

فاأنَت الّداُر يا اأردنُّ اأ�شكُنها وت�شُكنني
فروحي ما راأْت �َشَكًنا

واَك يا وطني واَك...�شِ �شِ
)محمود ف�شيل التل، �شراع الليل والّطوفان(.
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يع�شق ال�ّشاعر الأردّن، ويفخر بمحبته له، ويعتّز بانتمائه اإليه وتعّلقه به؛ لما لالأردّن من ح�شور 
مختلف  في  اإنجازات  من  الإن�شانّي  للمجتمع  قّدمه  وما  لالإن�شان،  احترامه  يوؤّكد  متمّيز،  دولّي 

المجالت.
واأ�شار ال�ّشاعر في الق�شيدة اإلى اأيّام اغترابه عن الوطن، موؤّكًدا اأّن الأردّن يعي�س في داخله، 
الأردّن معه  بالغربة؛ لأّن  ي�شعر  ال�شاعر ل  فاإّن  الأمر كذلك  دام  الآخر، وما  منهما  وي�شكن كّل 

كروحه التي ل تفارقه اأينما حّل وارتحل، وهو يجد في طبيعة الوطن المنزل الذي يطمئّن اإليه.

ولد ال�ّشاعر محمود ف�شيل التل في اإربد عام1940م، توّلى عّدة منا�شب، منها م�شت�شار في 
ال�ّشفارة الأردنية في الكويت، واأمين عام في وزارة الثقافة، وهو ع�شو رابطة الكّتاب الأردنيين.

مت والغتراب(، و)نداء للغد الآتي(، و)جدار النتظار(، و)هام�س  من دواوينه: )اأغنيات ال�شّ
الّطريق(، و)�شراع الليل والّطوفان(، الذي اأخذ منه الن�ّس. 

1- اأ�شف اإلى معجمك الّلغوّي:
- يبّدد      : ُيْبعد.

- الّنظير   : الِمْثل والم�شاوي.
ني.  - تنادُمني: ت�شامُرني وتجال�شُ
- الَخْفقة : الحركة وال�شطراب.

 2- ُعْد اإلى اأحد المعاجم اللغوية، وا�شتخرج معاني المفردات الآتية:
َفر. الّطْيف، الِوجدان، الظَّ

جّو الن�ّص

التعريف بال�ساعر

المعجم والّدللة
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3- ما الجذر الّلغوي  لكّل من:
�شعاع، ُملهمة، امتّدت.

4- عد اإلى المعجم الو�شيط، وتبّين جمع كّل من:
  الُب�شرى، والِب�شارة.

5- ما مفرد كّل مّما ياأتي:
َير، الحدود. بى، الِمَحن، ال�شِّ الرُّ

6- يخطئ بع�ُس الّنا�س في ا�شتخدام كلمتي )روؤيا(، و)روؤية(:
اأ   - ُعْد اإلى المعجم، وبّين معنى كّل منهما.

ح ذلك. ب- هل وّفق ال�ّشاعر في ا�شتخدام )روؤيا( لتحّقق المعنى الذي اأراده؟ و�شّ
ق في المعنى بين الكلمتْين اللتْين تحَتهما خطٌّ في ما ياأتي: 7- فرِّ

اأ   - فروحي ما راأَْت �َشَكًنا 
�شواَك... �شواَك يا وطني
ب- قال �شفّي الّدين الحّلّي:

واِك            ما اخترُت من دوِن الأناِم �شواِك رُت من �َشَقمي �َشبيَه �شِ لو �شِ

 1- اقراأ المقطع ال�ّشعرّي الأول، ثّم اأجب عن الأ�شئلة الآتية:
اأ   - عّبر ال�ّشاعر عن �شوقه لوطنه، اذكر مظهرين لهذا ال�شوق.

ب- انتقى ال�ّشاعر كّل ما هو جميل من الكلمات ليعّبر بها عن حّبه لوطنه، اأين تجد ذلك في 
المقطع؟

جـ- الأردنُّ بلُد الخير مع قّلة موارده:
1. ا�شتخرج من المقطع ما يُدّل على هذا؟

2. اذكر ثالث �شور من هذا الخير في وقتنا الحا�شر.

الفهم والتّحليل
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د  - ل تقف العوائق اأمام ال�ّشاعر في تلبية نداء الوطن:
1. كيف عّبر ال�ّشاعر عن هذا المعنى؟

2. عالَم يُدّل ذلك؟
2- اأنعم النظر في المقطع ال�ّشعرّي الثاني، ثّم اأجب عن الأ�شئلة الآتية:

ح ذلك في �شوء فهمك الأ�شطر ال�ّشعرية   اأ  - عّبر ال�ّشاعر عن التوّحد بين الّذات والوطن، و�شّ
في المقطع الم�شار اإليه.

ب- ت�شّمن المقطع ما يُدّل على لهفة ال�شاعر، و�شوقه اإلى العودة اإلى وطنه، اأين تجد ذلك؟
جـ- ا�شتنتج ما يُدّل على مدى عمق ارتباط ال�شاعر بوطنه.

3- اقراأ المقطع ال�ّشعرّي الثالث، ثّم اأجب عن الأ�شئلة الآتية:
اأ   - و�شف ال�ّشاعر الأردّن باأّنه مبعث للفخر والعتزاز في ما�شيه وحا�شره، بّين ذلك.

فات والف�شائل  ب- اأ�شار ال�ّشاعر بقوله: "ف�شّجلنا لَك الأ�شماَء ل ُتح�شى" اإلى عدد من ال�شّ
التي يمتاز بها الأردّن، وُي�شّمى بها، مثل قولنا: اأردنُّ الكرامة، اذكر �شفات اأخرى تعرفها 

ارتبطت بالأردّن مبّيًنا دللتها.
4- في �شوء المقطع ال�ّشعرّي الّرابع، اأجب عن الأ�شئلة الآتية:

ْرع؟ اأ   - الوطن مزروع بالحّب، ما ثمرة هذا الزَّ
ح هذا. ب- يرى ال�ّشاعر اأّنه بعيد وقريب من وطنه في الوقت نف�شه، و�شّ

جـ- ماذا ق�شد ال�ّشاعر بقوله: "فروحي ما راأْت �َشَكًنا
�شواك ... �شواَك يا وطني"؟

5- ا�شتخرْج من الق�شيدة ما يُدّل على:
اأ   - رْف�س ال�ّشاعر فكرَة الغتراب الّنف�شي.

ب- اأّن الوطن باعث ال�ّشرور في نف�س ال�ّشاعر، ومخّفف وطاأة األمه.
جـ- اأّن حّب الوطن يتنامى في نف�س ال�ّشاعر حّتى مماته. 

د  - اأّن ال�ّشاعر جعَل الّتراب والماء والّربيع �شوًرا يعّبر بها عن انتمائه اإلى وطنه.
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6- اأعِط مثاًل من الق�شيدة على الّتكرار في المعاني والأفكار، معّلاًل.
7- وردت لفظة )الّرايات( غير مّرة في الق�شيدة، بّين القيم الوطنّية ال�ّشامية التي ترتبط بها.

َع راحلته )1( واإِن  8- عن اأن�س  اأّن الّنبّي  كان اإِذا َقِدم من �شفر فنظر اإِلى ُجُدرات المدينة اأو�شَ
كان على داّبة حّركها من ُحّبها. )رواه البخاري(.
بّين عالقة الن�ّس بم�شمون الحديث ال�شريف.

9- ما الذي زاد من تعّلق ال�ّشاعر بوطنه، من وجهة نظرك؟
10- اأّي مقاطع الق�شيدة اأحّبها اإليك، ولماذا؟

11- اذكر �شوًرا ومواقف من حياتك يمكن اأن تعّبر بها عن انتمائك اإلى وطنك.
12- بدت عالقة ال�ّشاعر بوطنه كاأّنها عالقة طفل باأّمه اأو محّب بحبيبه، هل يماثل الوطن الأّم اأو 

الحبيب في هذا؟ بّين راأيك.
لهذا  م�شّوغات  اإلى  الوطن  يحتاج  فهل  م�شّوغ،  غير  ومن  بم�شّوغ  وطنه  ال�شاعر  اأحّب   -13

الحّب؟ بّين وجهة نظرك.
14- ظهرت حالة التوّحد بين ال�ّشاعر ووطنه وا�شحة في الق�شيدة:

اأ   - هل تعّد هذه الحالة من المبالغات ال�شعريّة؟ عّلل اإجابتك موافًقا اأو مخالًفا.
ب - اإلى اأّي حّد ت�شارك ال�ّشاعر هذه الحالة؟

َع راحلته: جعلها ُت�شرع. )1( اأو�شَ

ورة الفنّية في كّل عبارة من العبارات الآتية: ح ال�شّ 1- و�شّ
اأ   - واأر�شُم لوحًة لل�ّشوِق ت�شكُن رحلَة الّزمن.

ب- فاآتي كّلما هتَفْت ِظالُل ال�ّشوق تطلُبني.

جـ- واآتي كّلما امتّدت ذراُعَك كي تعانَقني.

التّذّوق الجمالّي
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ْهُر ت�شاأُلني. د  - �شاآتي كّلما نه�شْت ُرباك الطُّ
هـ - تراُبك قد زرْعَت به بذوَر الحبِّ خالدًة.

2- ما دللة كّل من:
اأ   - واأطوي رحلة الأيام والأوجاع والِمَحن.

ب- اأّنَك في حنايا القلب ت�شكنني.
ْلماِء والقمِر. جـ- �شاآتي في �شعاع ال�ّشم�ِس والظَّ

ور. د  - اأنَت الّطيُف والِوجداُن في الأفكاِر وال�شّ
هـ - واأرفُع رايًة للُحبِّ اأحمُلها وتحمُلني.

3- ما الغر�س من:
اأ   - تكرار ل النافية في قوله "بال خيل، ول طير، ول �شفن".

ب- ا�شتخدام ال�شين في قوله: �شاأذكر، �شاآتي، �شاأجعل، �شاأبقى.
4- ما قيمة توظيف ال�ّشاعر اأفعاًل من مثل: "ت�شامى، تعلو، تنامى"؟

ح دللة ذلك. 5- ظهر الّتكاء على عنا�شر الّطبيعة جليًّا في الق�شيدة، و�شّ
6- برزت �شورة الوطن ببعديه الوجدانّي والحركّي:

اأ   - دّلل على ذلك من الن�ّس.
ب- ما الأثر الفني لالأبعاد الحركّية والوجدانّية في الن�ّس؟

7- هل نجح ال�ّشاعر في المراوحة بين عواطف ال�ّشوق، والفخر، والنتماء في راأيك؟ بّين ذلك.
حراء مًعا في وطن واحد في قول ال�ّشاعر: "اأحّبَك في الّدنا �شهاًل  8- ما دللة وجود ال�ّشهل وال�شّ

و�شحراء"؟
"؟  9- ما المعنى الذي اأفادته جملة: "حماَك اهلل يا اأردنُّ

10- خاطب ال�ّشاعر وطنه مخاطبة الإن�شان لالإن�شان، ما الذي ي�شفيه هذا الأ�شلوب على الق�شيدة 
من وجهة نظرك؟
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ق�سايا لغويّة

اإعراب الفعل الم�سارع المعتّل الآخر
تعّلمت �شابًقا اأن الفعل الم�شارع المعتّل الآخر يكون مرفوًعا اإذا لم ُي�شبق بواحدة من اأدوات 
بين.  ِح الُمجرِّ الّن�شب اأو الجزم، وعالمة رفعه ال�شّمة المقّدرة على اآخره، نحو: يهتدي العاقُل بن�شْ
ويكون من�شوًبا اإذا �شبق باأداة ن�شب، وعالمة ن�شبه الفتحة المقّدرة على الألف، نحو: ُخِلَق 
الإن�شاُن لَي�ْشعى اإلى طاعِة رّبه، والظاهرة على كّل من الواو والياء، نحو: يجُب اأْن نتوّحَد لُنْعلَي 

مْن �شاأِن اأّمتنا، اأحّب اأن اأدعَو اأ�شدقائي اإلى حفل نجاحي.
ويكون مجزوًما اإذا �شبق باأداة جزم، وعالمة جزمه حذف حرف العّلة من اآخره، نحو: ل ترِم 

الُمهمالِت في �شاحِة المدر�شة.

تدريبات

1- اأعرب ما تحَته خّط في ما ياأتي:
اأ   - قال تعالى: {  } �شورة الإ�شراء، 

الآية )37(.

ب- قال تعالى: {  } �شورة طه، الآية )65(.
جـ- قال تعالى: {  } �شورة فاطر، الآية )28(.

د  - قال ر�شول اهلل : "ما زال جبريل يو�شيني بالجار حّتى ظننُت اأّنه �شُيوّرثه". )مّتفق عليه(.
هـ - قال اأبو العتاهية:

ُه             وَما ي�شتطيُب الَعْي�َس اإّل الُم�شاِمُح ُف َعْي�شُ ْدُر المرِء لْم ي�شْ اإذا �شاَق �شَ
2- عّلل حذف األف الفعل الذي تحته خّط في قول اأبي الأ�شود الدوؤلي:

ل تــْنــَه عــْن ُخــُلـٍق وتـاأْتـَي مــثـَلــُه             عـــاٌر عـلـْيـَك اإذا َفـعـْلَت عـظـيـُم
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ا�سم المّرة وا�سم الهيئة
ا�سم المّرة

ا�شم يُدّل على وقوع الحدث مرة واحدة، وي�شاغ من الفعل الثالثي على وزن )َفْعَلة(، مثل: 
َطَرق: َطْرَقة، قال: َقْولة، اأّما اإذا كان م�شدر الفعل الثالثي في الأ�شل على وزن َفْعلة، فن�شفه بكلمة 

)واحدة( ليدّل على المّرة، مثل: رحم، رحمة واحدة، دعا: دعوة واحدة.
ومن الفعل غير الثالثي ي�شاغ ا�شم المّرة بزيادة تاء مربوطة على م�شدره، مثل: انطلق: انطالقة، 
اهتّز: اهتزازة، اأّما اإذا كان م�شدر الفعل غير الثالثي ينتهي بتاء مربوطة في الأ�شل، فن�شفه بكلمة 

)واحدة( ليُدّل على المّرة، مثل: ا�شتراح: ا�شتراحة واحدة.
ا�سم الهيئة

ا�شم يُدّل على هيئة ح�شول الفعل، وي�شاغ من الفعل الثالثي على وزن )ِفْعَلة(، مثل: َوقف: 
ِوْقفة: َتدلُّ ِوْقفة العامِل على اأّنه مري�س، لب�س: ِلْب�شة: تعجبني ِلْب�شة الك�ّشافة.

ومن الفعل غير الثالثي ُي�شاغ ا�شم الهيئة بالإتيان بم�شدر الفعل، وزيادة تاء على م�شدره، اأو 
بغير زيادة، ثم اإ�شافته اإلى ا�شم بعده، مثل: ا�شتقبل: ا�شتقبْلنا ال�شيوَف ا�شِتقباَل الَحفاوِة،  انطلق: 

قر. انطلق المت�شابُق انطالقة ال�شّ

3- ا�شبط اآخر ما تحَته خّط �شبًطا �شليًما:
احر�س على اأْن توؤّدي واجباتك بانتظام.

4- ُعْد اإلى المقطعين ال�شعريّين الأّول والّرابع، وا�شتخرج منهما الفعل الم�شارع المعتل الآخر، 
واأعربه.

ْغ ا�شم المّرة من الأفعال الآتية:  1- �شُ
نزل، اأجاب، باع، غّطى، زار، �شعى.

ْغ ا�شم الهيئة من الأفعال الآتية: 2- �شُ
 ماَت، هّز، وقَف.  

تدريبات
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3- عّين ا�شم الهيئة وا�شم المّرة في ما ياأتي:
َ } �شورة ي�س، الآية )53(. اأ   - قال تعالى: { 

ب- قال تعالى: {  } �شورة الذاريات، الآية )28(.
جـ- ل تجاِف اأخاَك اإْن بدْت منُه زلٌّة.

د  - رّب َرْميٍة من غير راٍم.
ًفا و�شوَء ِكيلٍة؟ )*( هـ - اأَح�شَ

و  - يعي�ُس الموؤمن ِعي�شًة كريمًة.
4- ا�شبط )فاء( كّل كلمة تحتها خّط بما يتنا�شب والمعنى المق�شود في ما ياأتي:

اأ   - قال اأبو تّمام:
ْهُر يم�شي م�شية الَهِرِم ْهِر وهَو فتى             حّتى غـدا الدَّ مجٌد رعى َتَلعاِت الدَّ

ب- قال علّي بن الَجْهم:
ـَربا ْو ا�شـَتجِلُب الطَّ لجلـ�شة َمـع اأَديــٍب في ُمــذاَكــَرٍة             اأَنفي ِبـها الَهـمَّ اأَ

5- ُعْد اإلى المقطع ال�ّشعرّي الّثالث، وا�شتخرج منه ا�شم مّرة.

الكتابة الوظيفيّة
الكتابة الوظيفّية �شكل كتابّي هدفه نقل فكرة اإلى المتلقي بو�شوح تاّم لتحقيق غر�س يحتاجه 
الأ�شخا�س في المواقف الحياتّية، ويعتمد على الأ�شلوب التقريرّي الجاّد الخالي من تدّفق العاطفة 
والخيال بعبارات موجزة دقيقة المعنى ل غمو�س فيها، ول اأهمية فيه لالأ�شلوب البيانّي اأو البديعّي، 
ومن مجالته: الإعالنات التجاريّة، وعقود الزواج، وال�ّشير العملّية، وتقارير العمل، وبطاقات 
المل�شقات  في  الم�شتخدمة  التعليمّية  والإر�شادات  وال�شتدعاءات،  والعتذار،  والّتهنئة  الّدعوة 

ونحوها.

الكتابة

)*( هذا المثل ُي�شرب لّلذي يجمع بين خ�شلتين ذميمتين، والح�شف هو الّتمر الّرديء، والكيلة من الكيل وهو الوزن. 
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الّطالب بعد  المختلفة، ول ي�شتغني عنه  الّنا�س في �شوؤون حياتهم  الوظيفّي يمار�شه  فالّتعبير 
لرتباطه  �شروريًّا؛  الّتعبير  من  اللون  هذا  وُيعّد  المجتمع.  في  واندماجه  المدر�شة  في  تخّرجه 

رورّية للّنا�س. بالحاجات ال�شّ
)ماهر �شعبان عبد الباري، الّتحرير العربي مكوناته، اأنواعه، اإ�شتراتيجياته، بت�شّرف(.

نموذجان من كتابة الإعالنات
وظائف �ساغرة 

الحديثة  ال�شركة  موؤ�ش�شة  في  للعمل  ال�شواغر  من  معين  عدد  توافر  عن  العمل  وزارة  تعلن 
ناعية  في مدينة �شحاب، فعلى من لديه الّرغبة في ملء اأحد هذه  للميكانيك الكائنة في المدينة ال�شّ

ال�ّشواغر اأن يراجع مكتب العمل م�شطحًبا معه �شهادات الخبرة.

�سقة مفرو�سة لالإيجار اأو البيع 
�شقة في طابق اأول تتكّون من ثالث غرف نوم، و�شالون و�شفرة مع حديقة تقع على ال�ّشارع 

الّرئي�س المقابل للجامعة الأردنّية. 
للمراجعة يرجى الت�شال بالمالك مبا�شرة على هاتف )........(.

نموذج ا�ستدعاء
يحتاج المواطنون اإلى طلب اأمر ما من اإحدى موؤ�ش�شات الّدولة، ومن الّطرق المّتبعة من اأجل 

تحقيق هذا الطلب اأن يتقّدم با�شتدعاء اإلى الم�شوؤول، على الّنْحو الآتي:
كتب اأحد الطلبة ا�شتدعاء يعّبر فيه عن رغبته في ال�شتراك في مجلة "ال�شباب".
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

البــلـدة: عمان
التـاريخ: 14/ 8 / 2017م

الموافق: 22/ 7 / 1438هـ
ال�شيد رئي�س تحرير مجلة ال�ّشباب المحترم

وزارة ال�شباب، عمان
المو�شوع: طلب ال�شتراك في مجلة "ال�شباب".

ال�ّشالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وبعُد
ا مع ر�شالتي حوالة بريدية بمبلغ  فاأرجو الموافقة على ا�شتراكي في مجلتكم الغراء، مرفًقا اأي�شً

ثالثة دنانير.
واقبلوا فائق الحترام

الم�شتدعي: مالك فاروق
رقم الهاتف: ......... .
�س. ب عــّمــان/ الأردن

اكتب في واحد من المو�شوعين الآتيين:
1- اإعالن �شياحّي ترّوج فيه لزيارة منطقة �شياحّية في الأردن.

2- ا�شتدعاء لإحدى الموؤ�ش�شات في طلب منحة درا�شّية.

بعد كتابتي ال�شتدعاء والإعالن ال�شياحي اأتاأّكد من اأّنني:
1- حّددت الغر�س الرئي�س من ال�شتدعاء والإعالن ال�شياحّي.

2- نقلت الفكرة للمتلقي بو�شوح تام.
ا خالًيا من العاطفة. 3- ا�شتخدمت اأ�شلوًبا تقريريًّا جادًّ
4- اأوجزت في العبارات من غير تكّلف اأو غمو�س.

التقويم الذاتّي
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الحنين اإلى الوطن
مختارات من لغتنا الجميلة

اخِتــالُف الّنهــاِر َوالّليِل ُين�شــي
ــفا لي ُمالَوًة )1( ِمن �َشــباٍب َو�شِ
با الّلعوِب ومّرت ع�شفْت كال�شَّ
، ما اأبــوِك بخيٌل )3( يــا ابنَة اليــمِّ
ْو الـــدَّ َبالِبــِلــِه  َعـلــى  اأَحــراٌم 
ــراٌع َنَف�شــي ِمرَجٌل)5( َوَقلبي �شِ
َوَطنــي َلو �ُشــِغلُت ِبالُخْلــِد َعنُه
�َشــِهَد اهللُ َلم َيِغب َعــن ُجفوني
ــلَُّة ناديـــ ُي�شــِبُح الِفكــُر َوالَم�شَ

ــبا َواأَّياَم اأُن�شــي اذُكــرا لــي ال�شِّ

َوَم�سِّ راٍت  ــوُّ َت�شَ ِمن  َرت  ــوِّ �شُ
َخْل�ــسِ َة  ولــذَّ ُحلــوًة  ــنًة)2(  �شِ

؟ مــا لــُه ُموَلًعــا بمْنــٍع وَحْب�ــسِ
يِر ِمن ُكلِّ ِجن�ِس؟ ُح)4( َحالٌل ِللطَّ
يري َو اأَر�شي)6( ِبِهما في الّدموِع �شِ
ناَزَعتنــي اإَِليِه في الُخْلِد َنف�شــي
ُه �شــاَعًة َوَلم َيخُل ِح�ّشي �َشخ�شُ
ِكيَِّة ُيم�شــي ــْرَحِة الزَّ ـــــِه َوِبال�شَّ

نة: ُنعا�س.                )3( اليّم: البحر. ابنة اليّم: ال�ّشفينة. اأبوِك: يق�شد البحر. )1( مالوة: مّدة من العي�س.                )2( �شِ
وحة، وهي: ال�شجرة العظيمة المت�شعبة ذات الفروع الممتدة. )4( الّدْوح: مفردها، الدَّ

)5( َنَف�شي ِمْرجل: الِمْرجل: الِقْدر من الّطين اأو الّنحا�س ُيْغلى فيه الماء، ت�شبيه بليغ لَنَف�شه بالِمْرجل الذي يغلي فيه الماء، ويمّد 
ال�شفينة بالطاقة التي تدفعها لل�ّشير تجاه الوطن.

)6( اأر�شي: ا�شتقّري.
)7( اأحمد �شوقي )1868-1932م( �شاعر م�شري من اأ�شهر �شعراء العربية في الع�شور الحديثة، لّقب باأمير ال�شعراء، تناول 
اأكثر فنون ال�شعر: مديًحا، وغزًل، ورثاًء، وو�شًفا، ومن اآثاره  ديوانه )ال�ّشوقيات(، وله م�شرحّيات �شعرية تمثيلّية، من 

مثل )م�شرع كليوباترا، ومجنون ليلى( وغيرهما.

)اأحمد �شوقي)7(، ال�ّشوقّيات(.

 اجمع �شوًرا لبع�س الأماكن الأثرية في الأردن، وعّلقها  في مدر�شتك على لوحة تحمل ا�شم 
"رحلة في ربوع وطني".

النّ�شاط
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الوحدة الّسادسة

بين الأ�صالة والحداثة

نتاجات الوحدة
يتوقّع من الّطالب بعد نهاية الوحدة اأن:

  ي�شتمع اإلى الّن�ّس الذي يقروؤه المعلِّم من كتّيب  ن�شو�س ال�شتماع.
  يتعّرف اأفكار ن�ّس ال�شتماع ويجيب عن اأ�شئلته. 

  يتحّدث اإلى زمالئه بطالقة ويحاورهم.
  يقراأ الن�ّس قراءة �شامتة متاأّنية بتمّعن.

  يحّدد الفكرة العامة لن�ّس القراءة.
وتي َوْفق ما يقت�شيه الن�ّس.   يقراأ ن�ّس القراءة قراءة جهرية �شليمة مراعًيا التنغيم ال�شّ

  يتعّرف كاتب الن�ّس "عبد العزيز المقالح" واأهم اأعماله الأدبية.
  ي�شيف اإلى معجمه الّلغوّي مجموعة من المفردات الجديدة.

  يتعّرف مفهوم التراث و�شبل الحفاظ عليه.
  ي�شّمي بع�س العادات ال�ّشلبية الموروثة التي يجب التخّل�س منها في مجتمعنا الأردنّي. 

  يذكر حجًجا تقنع ب�شرورة الهتمام بالتراث.
ور الفنّية في الن�ّس. ح ال�شّ   يو�شّ

  ي�شتخرج التوكيد ويحّدد نوعه في الن�ّس.
  ي�شوغ ا�شم الآلة.

  يكتب حكاية مراعًيا �شروطها.
  يتذّوق جمال الّلغة العربّية بقراءة ن�ّس المختارات.
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عن  اأجب  ثم  ال�شتماع،  ن�شو�س  كتّيب  من  معلِّمك  عليك  يقروؤه  الذي  الن�ّس  اإلى  ا�شتمع 
الأ�شئلة الآتية:

اإيجابياتها  حيث  من  والأتراح  الأفراح  في  وتقاليدنا  عاداتنا  عن  زمالئك  اإلى  تحّدث   -1
و�شلبياتها.

2- حاور زمالءك في القيم التي تنطلق منها نحو م�شتقبل واعد.

1- بَم يخت�ّس الفلكلور؟
2- اذكر �شرطين يجب اأْن يتوافرا في الفلكلور.

3- ي�شّم الفلكلور الأ�شاطير والق�ش�س ال�ّشعبّية، اذكر لونين اآخرين منه مّما ورد في الن�ّس.
4- كيف تنتقل مواّد الفلكور من جيل اإلى جيل؟ 

5- الفلكلور يمّيز ثقافة الأّمة ويعّبر عن عواطف المجتمع، فكيف يمكن المحافظة عليه 
في راأيك؟

6- تتعّدد اأ�شكال الّتعبير الجتماعّي عن الفرح في المجتمع الأردنّي، اذكر �شكلْيِن منهما، 
مبّيًنا راأيك فيهما.

ال�ستماع

التّحّدث

بين الأ�صالة والحداثة

الوحدة 
ال�ّصاد�صة
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ّرّي الذي يربط الما�شي بالحا�شر، وهو ُيَعّد  الّتراث الحّي في اأب�شط تف�شير له هو الّرباط ال�شُّ
اإلى لغته ووطنه،  ّد الم�شافر جياًل بعد جيل  بمعطياته الح�شاريّة والفكريّة ِحزام الأمان الذي ي�شُ
حيحة نحو النه�شة، اإذ بداأ ع�شر النه�شة  ومن هنا فالحديث عنه والهتمام به ي�شّكل البداية ال�شّ
في اأوروبا باإعادة اكت�شاف الّتراث الأدبّي والعلمّي للعرب والّرومان واليونان، كما بداأت حركة 
الّرائعة لع�شور الزدهار المتمّثلة في  الإحياء الأدبّية في الوطن العربّي معتمدة النماذج ال�ّشعرية 
وابن  زيدون  وابن  والمتنّبي  والبحترّي  تمام  اأبي  اأمثال  من  والأندل�س  ال�ّشرق  في  العرب  اأ�شعار 

خفاجة وغيرهم من قمم ال�ّشعر العربّي في ع�شور الزدهار.
يمكن  ل  اأمانة  يراه  من  فمنهم  مختلفة،  مواقف  الّتراث  اإزاء   - الآن   - العرب  وللمثّقفين 
تجاهلها اأو اإغفالها، اأو الّترّدد في العناية بها؛ لأّنها تراث ح�شب، ومنهم من يرى اأّن الّتراث هو 
فالّتراث هو  الثقافة والمعرفة؛  األوان  ي�شّمه من  بما  بالالحقة  الما�شية  الأجيال  تربط  التي  لة  ال�شّ
الما�شي، والمعا�شرة هي الحا�شر، ول حا�شر من غير ما�ٍس، ول ما�شَي من غير اأن تكون له 
اأفكاره وثقافته التي ت�شهم في �شنع الحا�شر، وتمّثل له لبنة في البناء الذي تظّل الب�شرية تقيم عليه 

اأبنيتها العلمّية والثقافّية.
والّتوازن قائم بين الّطرفْين ول اأقول بين الّنقي�شْين؛ لأّنه ل تناق�س بين الأ�شل الذي هو الّتراث 
وبين الفرع الذي هو المعا�شرة، وحين يغيب هذا الّتوازن تحدث الم�شكلة، فمن ينظر بالعين 
النف�شّي والفكرّي والوجدانّي  الألم  اإن�شاننا من بع�س ظروف  فيه  يعي�س  اإلى واقعنا، وما  العابرة 
فكره  بين  الّتراث،  وبين  المعا�شرة  من  فيه  وما  حا�شره  بين  النف�شال  الرئي�شة  اأ�شبابه  من  يجد 
الم�شّو�س المنقطع عن جذوره وبين الواقع الذي يدفع برياحه القادرة على اقتالع كل الأج�شام 

المعّلقة في الف�شاء.
غير  ظاهرة  الّتراث  من  التحّلل  اإعالن  اأّن  نرى  والبعيد  القريب  للما�شي  �شريع  وبا�شتقراء 
على  المثّقفين  بع�س  اإقبال  مع  تتعار�س  ول  الح�شارّي،  الّتحّول  تالزم  ظاهرة  هي  بل  جديدة، 

الّتراث والمعا�صرة
القراءة
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الجديد، ونفورهم من القديم في �شل�شلة متكّررة عبر الع�شور.
اإلى ميول  اأقرب  الجديدة  الحياة  باأ�شلوب  الأخذ  اأو  المعا�شرة،  اإلى  الميل  ما يكون  وكثيًرا 
الإن�شان واأكثر تعبيًرا عن همومه وان�شجامه مع تطّلعاته نحو الجديد، لكن هذا ل ي�شتدعي �شرورة 
منا�شبة الإن�شان المعا�شر التراث العداء، اأو يقف من كّل اأثر يعود اإلى الما�شي موقف المجابهة 
والإنكار، ثم اإّن الّتراث لي�س الما�شي عينه؛ لهذا لي�س لنا اأن نت�شاءل: ما �شاأننا به وقد ذهبت اأ�شبابه؟ 
وبالمقابل لي�شت المعا�شرة الحا�شر نف�شه، فنت�شاءل: لماذا ل نن�شرف بكّل جهودنا نحوه؟ اإّن 
الّتراث والمعا�شرة كليهما في دمائنا، في الّلغة التي نتكّلم بها ونكتبها، وفي الماء الّنظيف الذي 
ن�شربه، وفي القيم التي ن�شير في �شوء توجيهاتها، وهما معنا في ال�ّشيارة وفي ال�ّشعر والمو�شيقا، 

والأعياد والتقاليد، في الفنون والّدواء في الأزهار والّتماثيل.
اإّن المفهوم ال�شّيق للمعا�شرة كالمفهوم ال�شّيق للّتراث يح�شر كّل منهما نف�شه في م�شاحة 
�شّيقة ل تّت�شع اإّل للخ�شومات والم�شاحنة بين اأتباع الفريقْيِن المتع�شبْيِن للما�شي اأو للحا�شر، 
فحين ت�شود الخ�شومة ت�شيق رقعة الفهم بين الّطرفين، وي�شيع العقل، وتت�شابك النظرات. ويمكننا 
ب، وفقدان المنظور الفكرّي النابع  القول اإّن مجابهة من مثل هذا الّنوع مرّدها اإلى الجهل والتع�شّ

من الواقع ومن العنا�شر الثقافّية لالأّمة الواحدة.
التراث  بين  يجمع  الذي  العربّي  الّتراث  من  الّثمين  ر�شيده  العربّية  اأقطارنا  من  قطر  ولكّل 
الدينّي والأدبّي وبين الّنقو�س والِعمارة والفنون الأخرى بمختلف اأنواعها، ويكّون مع تراث �شائر 
ياع،  الأقطار وحدة ذات قيمة ح�شارّية اإن�شانّية كبرى. وقد بقي هذا التراث عر�شة للّتلف وال�شّ
فما كان منه مخطوًطا فهو في كثير من الأحيان حبي�س الخزائن، وما كان نق�ًشا اأو معماًرا فهو 

عر�شة للّرياح والأمطار والأتربة والأيدي العابثة التي ل تقيم وزًنا للتراث.
ويرى  الع�شر،  اإلى  النتماء  بدعوى  التراث  من  ي�شخر  طائ�س  �شاب  كالم  مفزع  هو  وكم 
الهتمام به نوًعا من النقياد اإلى الما�شي والوقوف على الأطالل، ويقيني اأّن انتماءه اإلى الحا�شر 
اإّن الحا�شر بما فيه  اإذ  الم�شتقبل؛  اأو  اأدنى تعاطف مع الحا�شر  ل يزيد على كالم، فهو ل يكّن 
اعتبار  ي�شبح محّل  �شوف  ما  المجالت  بع�س  في  الم�شيئة  الجوانب  من  وفيه  ما�شًيا،  �شيكون 
ل  بالرجعية  اإليه  المنتمي  واّتهام  التراث  رف�س  في  الإ�شراف  واإّن  القادمة،  الأجيال  من  وتقدير 
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يقّل في مح�شلته النهائّية خطًرا عن الإ�شراف في رف�س المعا�شرة، وعّدها ِبْدعة منافية لمناقب 
يخدمان  مًعا، ول  والحا�شر  للما�شي  غير علمّية ول مو�شوعّية  اإدانة  الموقفين  الما�شي، فكال 

�شوى الجهل والتخّلف والن�شالخ عن الذات.
روري اأْن نتذّكر اأّن تقّدم الّطّب لم ياأِت فجاأة، واأّن كثيًرا من مكا�شب الإن�شان  ولعّل من ال�شّ
في الع�شر الحديث لي�س نبًتا ع�شريًّا نما وترعرع وازدهر في �شنوات، اإّنه ح�شيلة الّرحلة الّطويلة 
غيرة ومن الخبرات المحدودة تكّونت  التي قطعها الإن�شان في اآلف ال�شنين، ومن المعلومات ال�شّ
المعارف الإن�شانّية، واّت�شعت بذلك التطّورات العلمّية، وا�شتطاع الإن�شان اأن يمتلك في مناطق 
الحديثة  المخترعات  للب�شرّية من  يقّدم  واأْن  والجمالّي،  الح�شارّي  التطّور  زمام  العالم  عّدة من 

الكثيرة والمختلفة ما كان الحديث عنها ُيَعّد �شرًبا من الُخرافة ونوًعا من الأ�شاطير. 
التراث وتحويله  اإحياء هذا  اإلى  اأن ن�شعى  اأعظم منه  فاإّن تراثنا عظيم ومجيد، ولكن  وبعُد؛ 
اإلى اأداة نافعة ودافعة للخلق والبتكار، واإّن حظ الب�شرّية اليوم من المعا�شرة عظيم ومجيد، فلم 
يعد اأمامنا اإزاء الختيارات التي طرحها ع�شرنا �شوى القتناع الجاّد ب�شرورة التوازن بين تراث 

ح�شارّي نحافظ به على جذورنا، ومعا�شرة تقبل بها ح�شارة الع�شر.
)د. عبد العزيز المقالح، من كتاب ن�شو�س ودرا�شات اأدبية، د. اأحمد نعيم الكراعين، بت�شّرف(.

لة  تناول الكاتب في مقالته مو�شوع التراث والمعا�شرة؛ من حيث مفهوم كّل منهما وال�شّ
�شالًحا  يعد  لم  لأنه  منه؛  التحّلل  اإلى  يدعو  فريق  الّتراث:  من  فريقين  لموقف  وتعّر�س  بينهما، 
اإلى  اإلى ثقافة جديدة مهما كان م�شدرها، وفريق يدعو  المعا�شرة والم�شتقبلية، ويدعو  لحياتنا 

عبد العزيز المقالح اأديب يمني معا�شر ولد عام 1937م في قرية المقالح، له عّدة درا�شات 
وكتب نقدية، منها: )اإ�شاءات نقدية(، و)عمالقة عند مطلع القرن(، و)يوميات يمانية في الأدب 

والفن(، و)اأزمة الق�شيدة الجديدة(، وغيرها، اإلى جانب مجموعة كبيرة من الدواوين ال�شعرية.

جّو الن�ّص

التعريف بالكاتب
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المعجم والّدللة

التم�ّشك به، فهو الأ�شل الذي يمنحنا الحياة وال�شتمرار. ووقف الكاتب منهما موقفا معتدًل 
يق�شي باأن ناأخذ من التراث ما ينا�شب حياتنا المعا�شرة، وين�شجم مع كّل جديد يوؤّدي اإلى التقدم 

والتطّور من غير تحّيز لأحدهما.

1- اأ�شف اإلى معجمك الّلغوّي:
- الّتراث                        : ما انحدر اإلينا من عادات واآداب وعلوم وفنون وينتقل من جيل

اإلى جيل.
- ا�شتقراء الما�شي          : تفّح�شه وتتّبعه بعناية. 

- ينا�شب التراث العداء  : يظهر له العداء.
- المخطوط                  : ن�ّس مكتوب بخّط اليد غير مطبوع.

يار ونحوها. ا من اآثار الدِّ - الأطالل                     : جمع َطَلل، وهو ما بقي �َشاخ�شً
2- ُعْد اإلى المعجم، وا�شتخرج معاني المفردات الآتية:

الِبْدعة، المناقب، الن�شالخ، الُخرافة، الأ�شاطير.
3- فرق في المعنى بين كّل كلمتين مت�شابهتين تحتهما خّط في ما ياأتي:

اأ   - ولكّل ُقْطر من اأقطارنا العربية ر�شيده الثمين من التراث العربّي.
- اأتعرف اأن ُقْطر الّدائرة يجب اأن يمّر بمركزها؟

ب- يقدم للب�شرّية من المخترعات الحديثة ما كان الحديث عنها ُيعّد �شرًبا من الخرافة.
- قال تعالى: {    
 }              �شورة البقرة، الآية )273(.

4- ُعْد اإلى المعجم، وا�شبط الحرف الأول في كّل كلمة مّما ياأتي: 
وحدة، فرع، رقعة.

5- ما الجذر الّلغوّي لكّل كلمة مّما ياأتي: 
ّري، التماثيل، الّتراث، �شل�شلة، الدواء، اإحياء. ال�شُّ
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1- تراث اأي اأّمة اأحد اأبرز اأ�شباب نه�شتها، هاِت من الن�ّس ما يوؤّكد هذا.
2- عالم يُدّل اإ�شهام التراث العربّي في �شناعة النه�شة الحديثة في اأوروبا؟

3- متى يكون الما�شي جديًرا بالعناية؟
4- اأ�شار الكاتب اإلى �شلبّيات التحّيز الُمفرط للتراث اأو المعا�شرة:

اأ   - اإلَم يرّد هذا؟
ب- اذكر اأبرز تلك ال�ّشلبيات على الطرفين.

ه من الّتراث: 5- األمح الكاتب اإلى اأّن لكّل بلد عربّي ما يخ�شّ
اأ   - اذكر اثنين من اأ�شكاله. 

ب- بّين قيمة تراث كّل بلد في �شياق تراث الأّمة.
6- اقترح حالًّ منا�شًبا لكّل م�شكلة يعانيها تراثنا العربّي مّما ياأتي:

اأ   - ما كان منه مخطوًطا يظّل في كثير من الأحيان حبي�س الخزائن.
ب- ما كان نق�ًشا اأو معماًرا فهو عر�شة للّرياح والأمطار والأتربة. 

جـ- ما كان نق�ًشا اأو معماًرا فهو عر�شة لالأيدي العابثة التي ل تقيم وزًنا للتراث.
7- عّلل ما ياأتي:

اأ   - تعاني بع�س ال�ّشعوب من الألم النف�شّي والفكرّي والوجدانّي.
ب- يميل الإن�شان اإلى الحداثة والمعا�شرة.

جـ- يجب اأّل يعادي محبو الحداثة والمعا�شرة التراث.
د  - يقف ال�ّشباب اأحياًنا موقًفا �شلبيًّا من التراث.

ا على الأجيال. هـ- يعّد الإفراط في رف�ص اأّي من الّتراث والمعا�شرة خطراً
و - يدفعنا التقّدم العلمّي الوا�شع في مجال الطّب وغيره اإلى �شرورة اللتفات اإلى الما�شي 

في �شناعة الحا�شر.
8- �شمِّ ثالًثا من العادات ال�شلبّية الموروثة التي يجب التخّل�س منها في مجتمعنا الأردنّي، من وجهة نظرك.

الفهم والتّحليل
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9- اذكر حجًجا اأخرى تقنع ب�شرورة الهتمام بالّتراث، في راأيك.
10- كيف يكون النظر في تراث الأمم ال�ّشابقة دافًعا اإلى الخْلق والإبداع في راأيك؟

11- في راأيك، كيف ي�شتطيع الجيل الحالّي اأن ي�شتثمر و�شائل التقنية التي فتح لها العالم اأبوابه 
بما ينفعنا ول ي�شّرنا؟

12- اإلى اأّي مدى يمكن اأن ي�شهم التراث في حفظ ُهوّية الأمة في ت�شّورك؟
13- بعيًدا عن راأي الكاتب، اإلى اأّي راأي تميل مّما ياأتي معّلاًل:

اأ   - اأن ننت�شر للّتراث بمعزل عن المعا�شرة.
ب- اأن نتخّلى عن الّتراث وننطلق من المعا�شرة.

جـ- اأن ناأخذ من الّتراث والمعا�شرة ما ينفعنا ونترك ما ي�شّرنا.
14- ما �شمة التراث الذي ترغب في اأن تتركه لالأجيال القادمة من وجهة نظرك؟

ورة الفنّية في ما تحته خّط مّما ياأتي: ح ال�شّ 1- و�شّ
ّرّي الذي يربط الما�شي بالحا�شر، وهو  اأ   - التراث الحّي في اأب�شط تف�شير له هو الرباط ال�شُّ
ّد الم�شافر جياًل بعد جيل اإلى  ُيعّد بمعطياته الح�شاريّة والفكرّية ِحزام الأمان الذي ي�شُ

لغته ووطنه.
ب- ول ما�شي من غير اأن تكون له اأفكاره وثقافته التي ت�شهم في �شنع الحا�شر، وتمّثل له 

لبنة في البناء الذي تظّل الب�شرية تقيم عليه اأبنيتها العلمّية والثقافّية.
2- ما دللة العبارات التي تحَتها خّط في ما ياأتي:

اأ   - اأبو تمام والبحتري والمتنبي وابن زيدون وغيرهم من قمم ال�ّشعر العربّي.
لة التي تربط الأجيال الما�شية بالأجيال الالحقة بما ي�شّمه من األوان  ب- اإّن التراث هو ال�شّ

المعرفة والثقافة.
برياحه  يدفع  الذي  الواقع  وبين  جذوره  عن  المنقطع  الم�شّو�س  فكره  بين  النف�شال  جـ- 

القادرة على اقتالع كّل الأج�شام المعّلقة في الف�شاء.  

التّذّوق الجمالّي
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د  - ولكّل قطر من اأقطارنا العربية ر�شيده الثمين من التراث العربي.
هـ - فهو في كثير من الأحيان حبي�س الخزائن.
ح الكناية في ما تحته خّط في العبارة الآتية: 3- و�شّ

وكم هو مفزع كالم �شاب طائ�س ي�شخر من التراث، ويرى الهتمام به نوًعا من النقياد 
اإلى الما�شي والوقوف على الأطالل.

4- في �شوء المقالة التي در�شتها:
ح ذلك. اأ   - هل وفق الكاتب في الّربط بين عنا�شرها؟ و�شّ

ب- لجاأ الكاتب اإلى ال�شتدلل العقلي اأحيانا، فما غايته من هذا؟
الإن�شائية كالأمر وال�شتفهام والنهي، بم  الأ�شاليب  ا�شتخدام  يديك  بين  التي  المقالة  ندر في  جـ- 

تعّلل ذلك؟
و)الما�شي،  والمعا�شرة(،  )التراث،  مثل:  من  المت�شاّدة  الثنائيات  ذكر  من  الكاتب  اأكثر   -5

والحا�شر(، و )القديم، والجديد(، فما دللة ذلك؟
6- اذكر مواقف من المقالة برزت  فيها العواطف الآتية:

الإعجاب، الخوف، الإ�شفاق.

ق�سايا لغويّة

التوكيد

د ما قبله ويتبعه في الحكم الإعرابي، وهو نوعان:  التوكيد تابع يوؤكِّ
1- لفظّي بتكرار اللفظ المراد توكيده، نحو: 

قول اأبي الفرج الكاتب:
نيا َتقوُل بِملِء فيها               َحذاِر َحذاِر ِمن َبط�شي َوَفْتكي ِهَي الدُّ

د  الموؤكَّ بال�شم  م�شبوقة  وكلتا(،  و)كال،  وعين،  ونف�س،  كّل، وجميع،  بالكلمات:  معنوّي   -2
ومت�شلة ب�شمير يربطها به وتطابقه في الجن�س والعدد، نحو:
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1- حّدد العالمة الإعرابّية للكلمتين اللتين تحتهما خّط في ما ياأتي:
اأ   - قال تعالى: {  } �شورة الكهف، الآية 

.)33(

ب- قال ر�شول اهلل : "َرِغَم اأْنُفه، ثّم َرِغَم اأْنُفه، ثّم َرِغَم اأْنُفه، قيل: َمن يا ر�شول اهلل ؟ َقال: 
من اأدرك والديه عند الِكَبر، اأََحَدُهما اأو كليهما، ثّم َلْم يدخل الجّنة". )رواه م�شلم(.

2- مّيز الّتوكيد المعنوي من الّلفظي في ما ياأتي:
اأ   - قال تعالى: {  }                             �شورة البقرة، الآية )31(.

ب- اقت�شرت المحا�شرة على المحا�شِر عيِنِه �شاعتين.
جـ- الجتهاُد الجتهاُد طريُق الّنجاح.

3- ا�شبط الكلمتين اللتين تحتهما خّط بالحركة الإعرابية المنا�شبة مبيًنا ما كان منهما للتوكيد:
اأ   - قال زهير بن اأبي �ُشْلمى:

ِم ْم نف�شه ل ُيكرَّ ا �شديَقه             وَمْن ل ُيكرِّ وَمْن َيغتِرْب يْح�شْب عدوًّ
ة. ب- ح�شر الوزير نف�شه الحتفال الخا�ّس بتكريم الّطلبة الفائزين بم�شابقة الق�شّ

4- عد اإلى الفقرة الخام�شة من الن�ّس، وا�شتخرج منها األفاظ الّتوكيد، واأعربها.

تدريبات

قوله تعالى: {  } 
�شورة ي�س، الآية )36(.

فائدة: كال وكلتا ا�شمان يعربان بالحركات المقدرة اإذا لم ي�شافا اإلى �شمير المثنى، ويعربان 
ا اإذا اأ�شيفا اإلى �شمير المثنى. ًبا وجرًّ بالحروف ملحقين بالمثنى: بالألف رفعا وبالياء ن�شّ
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ا�سم الآلة
ا�شم م�شتق يُدّل ب�شيغته على اأداة يتمُّ بها الفعل، وياأتي من الفعل الثالثي على خم�شة اأوزان 
غ�ّشالة،  َفّعالة:  ِملعقة،  ِمْطرقة،  ِمْفعلة:  ِمْنطاد،  ِمْنظار،  ِمْفعال:  ِمْجهر،  ِمْبرد،  ِمْفعل:  م�شهورة: 

ثاّلجة، فاعول: حا�شوب.

تدريبات

غ من الأفعال الآتية ا�شم اآلة: 1- �شُ
ربط، كوى، طرق، وزن.

2- مّيز ا�شم الآلة من �شيغة المبالغة في ما تحته خّط مّما ياأتي:
 } تعالى:  قال   - اأ  

 }                                                     �شورة هود، الآية )85(.
ب- قال تعالى: {  } 

�شورة المّدثر، الآيات )29-27(.

ّيارة في الف�شاء. جـ- تبهرني عظمُة الخالق في اّت�شاق الأجرام ال�شَّ
د  - حرَث المزارُع الحقَل بالِمْحراِث.

هـ - جّدي رجٌل ِمْعطاء.
3- ا�شبط بال�شكّل الّتام الكلمات التي تحتها خّط في الجمل الآتية مبيًنا ما كان منها ل�شم الآلة 

اأو ا�شم المكان:
اأ   - اأخَرَجت المع�شرة الّزيت نقيًّا خالًيا من ال�ّشوائب.

ب- قال ابن بطوطة عن جبل قا�شيون: اإّنه م�شعد الأنبياء عليهم ال�ّشالم. 
المحيط  ومياه  المتو�شط  الأبي�س  البحر  مياه  بين  ي�شل  معبر  هو  طارق  جبل  م�شيق  جـ- 

الأطل�شّي.
4- ُعْد اإلى الفقرة الخام�شة من الّن�ّس، وا�شتخرج منها ا�شم اآلة، واذكر وزنه.
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الحكاية
الحكاية �شكل اأدبّي ق�ش�شّي �شفاهّي لي�س لها موؤلف معروف في الغالب، تقدم اأحداًثا ذات 
بتف�شيالتها،  �شغيرة  حوادث  على  تقف  ول  وغريبة،  نادرة  مو�شوعات  وتناق�س  ونهاية،  بداية 

وفيها مجال وا�شع للخيال ال�شعبي.
ل عباراتها وم�شامينها على ل�شان الراوي َتَبًعا  وتعتمد على التاأثير في م�شاعر المتلقي؛ فتعدَّ
راع بين الخير وال�شر،  لمزاجه اأو ظروفه البيئّية والجتماعّية، كما تتناول مو�شوعات متنوعة كال�شّ
اأو عالقة الفرد بالمجتمع باأ�شلوب وعظّي اأو تعليمّي. وتتمّيز غالًبا بالب�شاطة والإيجاز والإ�شراع 

في ال�ّشرد.

نموذج لفن الحكاية
يد وخّلفتهما  ُيحكى اأّن لبوؤة كانت في َغْي�شة)1(، ولها �شبالن، واأنها خرجت في طلب ال�شّ
في كهفهما، فمّر بهما اإ�شوار)2( فحمل عليهما ورماهما فقتلهما، و�شلخ جلديهما فاحتقبهما)3(، 
وان�شرف بهما اإلى منزله، ثم اإنها رجعت، فلّما راأت ما حّل بهما من الأمر الفظيع ا�شطربت ظهًرا 
لبطن و�شاحت و�شّجت، وكان اإلى جانبها �شغبر)4(، فلما �شمع ذلك من �شياحها قال لها: ما هذا 
الذي ت�شنعين؟ وما نزل بك؟ فاأخبريني به. قالت اللبوؤة: �شبالي مّر بهما اإ�شوار فقتلهما، و�شلخ 
جلديهما فاحتقبهما، ونبذهما بالعراء، قال لها ال�ّشغبر: ل ت�شّجي واأن�شفي من نف�شك، واعلمي 
اإلى غير واحد مثل  اإليك �شيًئا اإل وقد كنت تفعلين بغيرك مثله، وتاأتين  اأن هذا الإ�شوار لم ياأِت 
ذلك، مّمن كان يجد بحميمه ومن يعزُّ عليه مثل ما تجدين ب�شبليك، فا�شبري على فعل غيرك كما 
�شبر غيرك على فعلك، فاإنه قد قيل: كما تدين تدان، ولكّل عمل ثمرة من الّثواب والعقاب، وهما 
على قدره في الكثرة والقّلة، كالّزرع اإذا ح�شر الح�شاد اأعطى على ح�شب بذره. قالت اللبوؤة: بّيْن 
لي ما تقول، واأف�شح لي عن اإ�شارته. قال ال�ّشغبر: كم اأتى لك من العمر؟ قالت اللبوؤة: مئة �شنة، 

الكتابة

)1( الَغْي�شة: مو�شع يكثر فيه ال�ّشجر ويلتّف.                                               )2( الإ�شوار: فار�س يجيد الّرمي بال�ّشهام.
غبر: حيوان ابن اآوى. )3( احتقبهما: حملهما.                                                                             )4( ال�شَّ
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قال ال�ّشغبر: ما كان قوتك؟ قالت اللبوؤة: لحم الوح�س، قال ال�ّشغبر: من كان يطعمك اإياه؟ قالت 
اللبوؤة: كنت اأ�شيد الوح�س واآكله، قال ال�ّشغبر: اأراأيت الوح�س التي كنت تاأكلين، اأما كان لها اآباء 
واأمهات؟ قالت: بلى، قال ال�ّشغبر: فما بالي ل اأرى ول اأ�شمع لتلك الآبـاء والأمهات مـن الجزع 
وقّلة  العواقب  في  نظرك  ل�شوء  اإل  نزل  ما  بك  ينزل  لم  اإّنه  اأما  لك؟  واأ�شمع  اأرى  ما  جيـج  وال�شّ
تفكيرك فيها، وجهالتك بما يرجع عليك من �شّرها. فلما �شمعت اللبوؤة ذلك من كالم ال�ّشغبر 
يد، وان�شرفت  عرفت اأن ذلك مّما جنت على نف�شها، واأن عملها كان جوًرا وظلًما، فتركت ال�شّ
عن اأكل اللحم اإلى اأكل الّثمار والح�شي�س والّن�شك والعبادة، فاإّنه قد قيل: ما ل تر�شاه لنف�شك ل 

ت�شنعه لغيرك: فاإّن في ذلك العدل، وفي العدل ر�شا اهلل تعالى ور�شا الّنا�س.

)عبد اهلل بن المقفع، كليلة ودمنة، باب اللبوة والإ�شوار وال�شغبر، بت�شّرف(.

اكتب بما ل يقّل عن مئة كلمة في واحد من المو�شوعين الآتيين:
1- حكاية �شعبّية تعرفها بلغتك الخا�شة.

2- حكاية من ن�شج خيالك مراعًيا ما تعلمته �شابًقا.

بعد كتابتي الحكاية اأتاأّكد من اأّنني:
1- و�شعت عنواًنا منا�شًبا �شائًقا.

2- ا�شتخدمت لغة �شهلة وا�شحة.
3- وّظفت عن�شري المكان والزمان. 

ا هادًفا للحكاية.  4- حّددت غر�شً
5- تمّكنت من التاأثير في المتلقي.

6- وّظفت عن�شر الخيال.

التقويم الذاتّي
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الِمْكثار كحاطب ليل.
�ُشبِّه الِمكثار بحاطب الليل؛ لأّنه رّبما نه�شته الحّية اأو لدغته العقرب في احتطابه لياًل، فكذلك 

الِمكثار رّبما يتكّلم بما فيه هالكه. وُي�شرب لّلذي يتكّلم بكّل ما يهج�س في خاطره.
من ا�سترعى الّذئَب ظلم.

اأي ظلم الغنم، ُي�شرب لمن يولي غير الأمين. 
اأَعِط القو�ص باريها.

اأي ا�شتعن على عملك باأهل المعرفة والِحْذق، وفيه ين�شد: 
َدْنَها َواأْعِط الَقْو�َس باريها ُنَها               َل ُتْف�شِ يا باِرَي اْلَقْو�ِس َبْريًا َل�ْشَت ُتْح�شِ

اإّن الحديَد بالحديِد يُْفَلح. 
بما  ال�شديد  الأمر  في  ُي�ْشتعان  اأي  الأر�س:  ي�شّق  لأّنه  للحّراث؛  الفاّلح  ومنه  ال�ّشّق  الَفْلح: 

ي�شاكله ويقاويه.
اإِيّاك اأعني وا�سمعي يا جارة.

ُي�شرب لمن يتكّلم بكالم ويريد به �شيًئا غيره.
اإِنّك ل تجني من ال�ّسوك العنب.

اأي: ل تجد عند ذي ال�ّشوء جمياًل، كما اأّن نبات ال�ّشوك ل ُيْعطيَك ِعَنًبا.
رى. باح يَْحَمُد القوُم ال�سُّ ِعْنَد ال�سّ

رى: ال�ّشير عاّمة الليل، ُي�شرب للّرجل يحتمل الم�شّقة رجاء الّراحة. ال�شُّ
)الميداني)1(، مجمع الأمثال، بت�شّرف(. 

ِمن اأمثال العرب
مختارات من لغتنا الجميلة

)1( الميدانّي: )ت518هـ( اأحمد بن محمد الني�شابوري، اأبو الف�شل، ولد ون�شاأ وتوفي في ني�شابور، من موؤلفاته: مجمع 
ليات. رف، و�شرح المف�شّ الأمثال، ونزهة الّطرف في علم ال�شّ

 movie( ُزْر اأحد المتاحف المنت�شرة في المواقع الأثرية الأردنية، و�شّمم فيلًما با�شتخدام �شانع الأفالم 
maker( تعر�س فيه على زمالئك معرو�شات المتحف م�شّنفة وفق الحقب التاريخية التي تنتمي اإليها.

النّ�شاط
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الوحدة الّسابعة

الَعرو�ض

نتاجات الوحدة
يتوقّع من الّطالب بعد نهاية الوحدة اأن:

  يتعّرف البحور ال�شعرية: )الوافر، والمتقاَرب، والّرجز(.
  يتعّرف مفاتيح هذه البحور.

افية. ح المق�شود بكّل من: الأرجوزة، والبحر الّتام، ومجزوء البحر، والبحور ال�شّ   يو�شّ
  يقّطع الأبيات ال�ّشعرية تقطيًعا عرو�شيًّا �شليًما.

  يكتب الّتفعيالت الّرئي�شة والفرعية لكّل بحر من هذه البحور.
  يتذّوق الإيقاع المو�شيقي لالأبيات ال�ّشعرية.
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الوحدة 
ال�ّصابعة

بحر الوافر

الَعرو�ض

ّفى َظِمْئُت وفي َفمي الأَدُب الُم�شَ
ْهـــِر عـندي كـلُّ بــْنـٍت اأِبـنَت الـدَّ
ومـــا َنـْيــُل المـطاِلــِب بـالّتـمــّني

ّفى َظِمْئُت وفي  َفمي الأَدُب  الُم�شَ
َظ ِمْئـ ُت َو في/ َف مْل اأَ َد بْل/ ُم �شْف فى
 ـــ   ـــ /  ـــ   ـــ /  ـــ ـــ

ْهِر عنـــدي كـــلُّ بْنٍت اأِبنَت الـــدَّ
اأَ بْن تْد َدهـْ/ ِر عْن دي ُكْل/ ُل بْن تن
 ـــ ـــ ـــ /  ـــ ـــ ـــ /   ـــ  ـــ

ومــا َنْيــُل المطاِلِب بالّتمّني
و ما ني لْل / َم  طا ِل  ِب  بْت / َت مْن ني

 ـــ ـــ ـــ /  ـــ    ـــ /  ـــ ـــ

ْعُت وفي يدي الكْنُز الّثميُن َو�شِ
حاِم ْلِت اأنِت مَن الزِّ فكْيَف و�شَ
نيـــا ِغــالبـا ولـكْن ُتــوؤَْخُذ الــدُّ

ْعُت وفي يدي الكْنُز الّثميُن َو�شِ
ْع ُت َو في/ َي دْل كْن ُزْث/ َث ميـ  نو َو �شِ

 ـــ   ـــ /  ـــ ـــ ـــ /  ـــ ـــ
حاِم فكيَف و�شلِت اأنِت مَن الزِّ

ْل/ ِت اأْن ِت ِم نْز / ِز حا مي َف كْيـ َف َو �شَ
 ـــ   ـــ /  ـــ   ـــ/  ـــ ـــ

نيـــا ِغــالبا ولكْن ُتــوؤَْخُذ الــدُّ
و ل كْن توؤ/ َخ  ذْد  ُدْن  يا/ ِغ ل با
 ـــ ـــ ــــ /  ـــ ـــ ـــ /  ـــ ـــ

اقراأ الأبيات الآتية، وتفّهم معانيها:

اأنعم النظر في تقطيع الأبيات ال�ّسابقة، ثّم اأجب عن ال�سوؤالين الآتيين:
1- ما الّتفعيلتان اللتان تكّررتا في ح�شو الأبيات ال�ّشابقة؟

التّقطيع العرو�سّي لالأبيات ال�ّسابقة:
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ُمفاَعَلُتْن ُمفاَعَلُتْن َفعوُلْن 

بحوُر ال�ّشعِر وافُرها جميُل

�َشُلوا قلبي  َغداَة  �َشال  وتابا
.................................

ُمفاَعَلُتْن ُمفاَعَلُتْن َفعوُلْن

ُمفاَعَلُتْن ُمفاَعَلُتْن َفعوُل

لعلَّ على الَجماِل َلُه ِعتابا
.................................

رب في الأبيات ال�ّشابقة؟ 2- ما الّتفعيلة التي وردت في العرو�س وال�شّ
)ُمفاَعَلُتْن:   الرئي�شة  التفعيلة  هما:  ال�ّشابقة،  الأبيات  ح�شو  في  تكّررتا  اللتان  الّتفعيلتان 
رب فجاءتا  اأما تفعيلتا العرو�س وال�شّ ـــ(،  ـــ  ـــ  ـــ(، و�شورتها الفرعّية )ُمفاَعْلُتْن:   ـــ   

على)َفعوُلن:  ـــ ـــ(.

ولعلك لحظَت اأّن الأبيات ال�ّشابقة جاءت تاّمة مكّونة من �شّت تفعيالت، وهذا بحر الوافر، 
ووزنه:

قّطع البيت الآتي، واذكر تفعيالته:

ومفتاح بحر الوافر، هو:
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نستنتج أّن

ا ومجزوًءا.	• بحر الوافر ياأتي تامًّ
وزنه تاًما:	•

ُمفاَعَلُتْن ُمفاَعَلُتْن َفعوُلْن            ُمفاَعَلُتْن ُمفاَعَلُتْن َفعوُلْن
وزنه مجزوًءا:	•

     ُمفاَعَلُتْن ُمفاَعَلُتْن                      ُمفاَعَلُتْن ُمفاَعَلُتْن
بحر الوافر له تفعيلتان، هما:	•
)ُمفاَعَلُتن  ـــ   ـــ ( و�شورتها الفرعية )ُمفاَعْلُتن  ـــ ـــ ـــ (. �
)َفعوُلْن:  ـــ ـــ(. �

مجزوء الوافر

اأٌخ ِلَي ِعْنــــَدُه اأَدُب
اأَِرْقُت لِذْكِر موِقِعـها

اأَ ُخْن  ِل َي ِعْن /  َد ُهْو  اأَ  َد  بو
 ـــ   ـــ /  ـــ    ـــ

اأَ ِرْق  ُت  ِل  ِذكـْ / ِر َمْو ِق ِع ها
 ـــ   ـــ /  ـــ   ـــ

ُب �شـداَقــُة ِمْثِلِه َن�شَ
َفَحنَّ لِذْكِرها القْلُب

�َس  دا  َق  ـُة  ِمْث / ِل ِهي  َن  �َس  بو
 ـــ   ـــ /  ـــ   ـــ

َف َحْن َن ِل ِذكـْ / ِر َهْل َقْل بو
 ـــ   ــــ /  ـــ ـــ ـــ

اقراأ البيتين الآتيين، وتّفهم معانيهما:

لعلك لحظت تكرار اأربع تفعيالت في كّل بيت بحذف الّتفعيلة الأخيرة )فعولن  ــ ـــ(  
من كّل �شطر من الوافر الّتام، وهذا مجزوء الوافر.

التّقطيع العرو�سّي:
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 1– قّطع الأبيات الآتية من بحر الوافر، واذكر تفعيالتها، ممّيًزا الوافر الّتاّم من مجزوئه:

2– اف�شل بين �شطري كلِّ بيت من الأبيات الآتية:
ْهِر اْبت�شاُم نْت بَك الأوقاُت حّتى كاأّنَك في فِم الدَّ لقْد َح�شُ

ْقًيا للمدار�ِس ِمْن ريا�ٍس لنا قْد اأنبتْت ِمْنكْم ُزهورا َف�شُ
َد غيُر �شاٍع ُيرّدُد في غٍد َنَظًرا �َشديدا فما بَلَغ الَمقا�شِ

3– امالأ الفراغ بالكلمة المنا�شبة؛ لي�شتقيم الوزن العرو�شّي في الأبيات الآتية:
َفهْل َتَرَك الجماُل لُه �شوابا ُل في ....... ذو �شواٍب   )1( وُي�ْشاأَ

اأ   - الُم�ْشِكَلِة             ب- الَمْو�شوِع             جـ- الَحوادِث              د  - الّراأِْي
)2( ل�شاِنَي بالقري�ِس وبالَقوافي               وبالأ�ْشعاِر اأْمَهُر في ..............

اأ   - الَغوا�ِس               ب- الّتاأثيِر                   جـ- الِحْكَمِة                 د  - الَقْوِل
ْيُت فيِه             َيكوُن ........ فَرٌج َقريُب ى الكْرُب الَّذي اأْم�شَ )3( َع�شَ

اأ   - َبْعَدُه                    ب- َوراَءُه                    جـ- فيِه                         د  - ُمْنتهاُه

التّدريبات

يــاأتــي ــُح ل  ــْب ــشُّ ــ� ال وهــــذا 
ا حظًّ ُدْنياَك  مْن  ِنْلَت  ما  اإذا 
َفَدْعُه �شْيًئا  ت�ْشَتِطْع  لْم  اإذا 
َكالنَّباِت َتْنُبُت  الأْخالُق  هَي 
ـــي ِمـــْنـــُه ـــاءن اأيـــــا َمـــــْن ج
وَلْم اأَر في ُعيوِب الّنا�س �شيًئا

ـــَرْب ـــْق َي ول  ـــو  ـــْدن َي ول 
وللفقيِر للغنيِّ  ــْن  َفــاأَْحــ�ــشِ
ت�شتطيُع ما  ــى  اإل وجــــاِوْزُه 
الَمْكُرماِت ِبماِء  �ُشِقَيْت  اإذا 
ــبا الَو�شَ ي�شــتكي  كتــاٌب 
التَّماِم على  القادريَن  كنْق�ِس 
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بحر الُمتقاَرب

نِّ ِتْرَب الِهالِل َلِئْن ُكْنَت في ال�شِّ
ْن/ ِن ِتْر َبْل/ ِهـ ل لي ـَ اإْن كْن/ َت ِف�ْس �شِ ل

- -  / - -  / - -  / - - 
حوٌن ُت�شاِفر فيها الُعيوُن �شُ

/ ُر ِفْي َهْل/ ُع  يو ُن ـِ ـُ  حو ُنْن/ ُتـ �شا ف �ش
 -  / - -   /  -  / - -

وقبَُّة ُمْلٍك كاأنَّ النُّجو
ـَ  اأَْن َنْن/ ُن جو ـَ/ ـُة  ُمْل ِكْن/  ك  َو ُقبـْ ب

-  / - -  /  - -  /    -

َلَقْد ُفْقَت في الُح�ْشِن َبْدَر الَكماِل
ـَ َقْد فْق/ َت ِفْل ُح�ْس/ ِن َبْد َرْل/ َك ما لي ل

- -  /  - -  /  - -  /  - - 
ُر ِمْن ُبْعِد اأَْقطارها وَتْح�شَ

ـَ/ ُر ِمْن ُبْع/ ِد اأَقـْ طا/ ِر ها َو َتْحـ �ش
-  / - -  /  - -   /  -

َم ُتْف�شي اإليها باأ�ْشرارها
ـِ  اأَ�ْس را/ ِر ها َم ُتفـْ �شي/ اإِ  َلْي ها/ ب

-  /- -  /- -  /- -

اقراأ الأبيات الآتية، وتفّهم معانيها:

التّقطيع العرو�سّي لالأبيات ال�ّسابقة:

اأنعم النّظر في تقطيع الأبيات ال�ّسابقة، ثم اأجب عن الأ�سئلة الآتية:
1- ما التفعيلة التي تكّررت في الأبيات ال�ّشابقة؟

2- كم تفعيلة في كّل �شطر؟
3- كم عدد الّتفعيالت في البيت؟

- -( ثماني مرات؛  لعّلك لحظت اأّن التفعيلة التي تكّررت في البيت الأول هي )فعولن: 
اأربًعا في كّل �شطر، وهذا بحر المتقارب، ووزنه:

     َفعوُلْن َفعوُلْن َفعوُلْن َفعوُلْن                   َفعوُلْن َفعوُلْن َفعوُلْن َفعوُلْن

ــنِّ ِتْرَب الِهالِل َلِئْن ُكْنَت في ال�شِّ
الُعيــوُن فيهــا  ُت�شــاِفُر  ــحوٌن  �شُ
النُّــجــو كـــاأنَّ  ُمـْلــٍك  وقــبَّــُة 

َلَقْد ُفْقَت في الُح�ْشِن َبْدَر الَكماِل
اأَْقطاِرهــا ُبْعــِد  ِمــْن  ــُر  وَتْحــ�شَ
باأ�ْشـــــرارها اإليــهــا  ُتـْفـ�شــي  َم 
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ــْر ِفـي �َشبيِل الَحـياِة األ اْنَه�ْس َو�شِ
ْر في/ �َس بي ِلْل/ َح يا ِة اأَ َلْن َه�ْس/ َو �شِ

 - / - - / - -  / -  -
فعولن / فعولن / فعولن / فعوُل

اأَُحْلًما َنرى اأَْم زماًنا جديًدا
...............................

َفــَمْن نـــاَم َلــْم َتْنــَتـــِظــْرُه الـَحـيــاْه
َف َمْن نا/َم َلْم َتْن/ َت ِظْر ُهْل/ َح يا ْه

° - / - - / - - / - -
فعولن / فعولن / فعولن / فعوْل

اأَِم الَخْلُق في �َشْخ�ِس َحيٍّ  اأُعيدا
...............................

ا اأّن التفعيلتين اللتين تكّررتا في ح�شو البيتْيِن الثاني والثالث وعرو�س  ولعّلك لحظت اأي�شً
(، واأّن  البيت الثاني، هما: التفعيلة الّرئي�شة )فعولن:  - -(، و�شورتها الفرعية )فعوُل:  – 
.)- رب في البيتين الثاني والثالث جاءتا على )فعو:  تفعيلتي؛ العرو�س في البيت الثالث، وال�شّ

اأما مفتاح بحر المتقارب، فهو:
     َعِن المتقاَرِب قاَل الخليُل                        َفعوُلْن َفعوُلْن َفعوُلْن َفعوُل

انظر الآن في تقطيع البيت الآتي:

رب هنا جاءت على �شورة )فعوْل:  - °(. لعلك لحظت اأّن تفعيلة ال�شّ

قّطع البيت الآتي، واذكر تفعيالته:
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مجزوء المتقارب

َلنا �شاِحٌب لْم َيَزْل
ـَ  َزْل ـَ  نا �شا/ ِح  ُبْن َلْم/ ي ل
-  /  - -  /   - - 

فعولن / فعولن / فعو

ُيَعلُِّلنا بالأَمْل
ـُ  نا ِبْل/ اأَ َمْل / ل ـِ ُي َعْل ل
-  / - -  /  – 

فعوُل/ فعولن / َفعو

انظر في تقطيع البيت الآتي:

كّل  من  الأخيرة  التفعيلة  بحذف  ال�ّشابق،  البيت  في  تفعيالت  �شّت  تكرار  لعّلك لحظت 
تفعيلة عرو�شه و�شربه على �شورة  وتاأتي  المتقارب،  الّتام، وهذا مجزوء  المتقارب  من  �شطر 

)فعو:  -(.

نستنتج أّن

ا بثماني تفعيالت، ومجزوًءا ب�شّت تفعيالت.	• بحر المتقارب ياأتي تامًّ
وزنه تاًما:	•

َفعوُلْن َفعوُلْن َفعوُلْن َفعوُلْن             َفعوُلْن َفعوُلْن َفعوُلْن َفعوُلْن
وزنه مجزوًءا:	•

َفعوُلْن َفعوُلْن َفعو                           َفعوُلْن َفعوُلْن َفعو
اأخرى 	• �شور  التفعيلة  ولهذه   ،)-  - )فعولن:   متكررة  واحدة  تفعيلة  له  المتقارب  بحر 

رب،  وال�شّ العرو�س  في  و)َفعو:  -(  والعرو�س،  الح�شو  في   ) )فعوُل:  -  فرعية: 
رب. و)فعوْل:  - °( في ال�شّ
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2- اف�شْل بين �شطري كلِّ بيت من الأبيات الآتية:
اإذا َمَدحوا اآدميًّا مَدْحُت َمْولى الَموالي وَربَّ الأَُمْم
ِه ْل َحكيًما ول ُتو�شِ اًل فاأَْر�شِ اإذا ُكْنَت في حاجٍة ُمْر�شِ

اِبَها َو�شاِهُدنا الَوْرُد َواليا�َشميُن َوالُم�ْشِمعاُت ِبُق�شّ
3- امالأ الفراغ بالكلمة المنا�شبة؛ لي�شتقيم الوزن العرو�شي في الأبيات الآتية:

ْحَبُة .........               واأْحِبْب باأّياِمِه اأْحِبِب )1( األ حبَّذا �شُ
اأ   - الكتاِب             ب- المكتِب             جـ- ال�ّشريِف            د  - المدّر�ِس

)2( اإذا َبلَغ ......... اآماَلُه                      فلي�َس لُه بعَدها ُمقَتَرْح
جُل               د  - المجتهُد اأ   - المرُء                 ب- الإن�شاُن              جـ- الرَّ

)3( وعلُمَك ......... اإذا ما وثقَت               بَمْن لي�َس ُيوؤَمُن ِمْن َغْدِرِه
اأ   - �شائٌع                ب- قليٌل                    جـ- معرفٌة                د  - َجْهٌل

1- قّطع الأبيات الآتية، واذكر تفعيالتها، ممّيًزا المتقارب الّتام من مجزوئه:
التّدريبات

الَعفاُء هذا  النَّْف�ِس  على  كبيٌر 
ُنــوُرهــا َخبا  َعْيني  ــُك  ت ـــاإْن  ف
ـــا فـــي الــهــوى ـــن ـــُل ـــُط ـــْم َوَي
راَحتي على  ُروحــي  ْحِمُل  �َشاأَ
لي ـــُحـــبِّ  ـــال ب اهللُ  ــى  ــش ــ� َق
الجباِل �شعوَد  ُيِحبَّ  ل  ومْن 

ْعٌب على الَقْلِب هذا الهموْد َو�شَ
َخبا عــيــٍن  ـــوُر  ن قْبَلها  ــْم  ــَك ف
ــُر َرْغـــــــَم الـــَمـــَلـــْل ــِب ــشْ ــ� ــن ف
دى الرَّ َمهاوي  في  ِبها  واأُْلقي 
ـــا َقــ�ــشــى ــى م ــل ـــًرا ع ـــْب َفـــ�ـــشَ
الُحَفْر بْيَن  ْهــِر  الــدَّ ــَد  اأب يِع�ْس 
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بحر الـّرجـز

ْب ِرْل َج مي /ِل اإْن َن هو َعْو ِوْل َع َل�ْس/�شَ
-  -  / -  - - / -  - -

ْل َهْز لي اأُ َرْو ِو ُحْل / َقْل َب ِب َبْع / �شِ
- - -  / -   -  / -  - 

اأَْم َز ُح ِفْي / ـِه َمْز َح اأَهـْ / ِلْل َف�ْس لي
- - - /  -  -  / -   -

     اأَْم َن ُع ما/ ل َذ ِب هي / اأُ ُلْل ِح جى
 -  - / -   -/ -   -

َت جا ُهـ َلْن / ِمْن ِنْي ِب َغْي /ِر َجْه لي
 - -  / -  - - / -  - 

َوْل َمْز ُح اأَْح /يا َنْن َج ل /ُءْل َعْق لي
- - -  / -  - - / -  - -

اقراأ الأبيات الآتية، وتفّهم معانيها:

اأنعم النظر في تقطيع الأبيات ال�ّسابقة، ثم اأجب عن ال�سوؤالين الآتيين:
1- ما الّتفعيلة الّرئي�شة التي تكّررت في الأبيات؟ 

رب؟        ور الفرعية التي تكّررت في العرو�س وال�شّ 2- ما ال�شّ
-( و�شورها  لعلك تالحظ اأّن التفعيلة الرئي�شة التي تكررت في الأبيات هي: )ُم�ْشَتْفِعُلْن - - 
رب، و)ُم�ْشَتْفِعْل  -  -( في الح�شو والعرو�س وال�شّ - ( و)ُمَتْفِعُلْن  الفرعية )ُم�ْشَتِعُلْن -  
رب فقط، ويتكّون البيت من �شّت تفعيالت، ثالث  - - - ( و)ُمَتْفِعْل  - -( في العرو�س وال�شّ

في كّل �شطر على الّنْحو الآتي:
  ُم�ْشَتْفِعُلْن ُم�ْشَتْفِعُلْن ُم�ْشَتْفِعُلْن             ُم�ْشَتْفِعُلْن ُم�ْشَتْفِعُلْن ُم�ْشَتْفِعُلْن

التّقطيع العرو�سّي لالأبيات ال�ّسابقة:

ــْبِر الَجميِل اإنَُّه ْل َعلى ال�شَّ َعــوِّ
الَهــْزِل ِبـَبْع�ِس  الَقْلــَب  ُح  اأَُروِّ
ــِل اأَْمــَزُح فيِه َمــْزَح اأَْهِل الَف�شْ

اأَْمَنُع ما لَذ ِبـِه اأُولـو)*( الـِحجى
َتجاُهــاًل ِمّنـي ِبَغـــْيـِر َجـــْهـِل
ْحياًنــا جــالُء الَعْقِل َوالَمــْزُح اأَ

)*( اأولو: الواو الأولى ُتر�شم ول ُتنطق.
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ومفتاح بحر الّرجز، هو: 
 في اأَْبُحِر الأَْرجاِز َبْحٌر َي�ْشُهُل              ُم�ْشَتْفِعُلْن ُم�ْشَتْفِعُلْن ُم�ْشَتْفِعُل

قّطع البيت الآتي، وبين تفعيالته:
عي�شوا ِكراًما َتْحَت ِظلِّ الَعـَلِم                َتْحـيا لنا َعزيَزٌة في الأَُمِم

..........................            ..........................

مجزوء الـّرجـز 

ـِطــَعـُة �شعــٍْر ُحْلـــَوٌة ق
ْع / ِرْن ُحْل َو ُتْن ِقْط َع ــُة �شِ

-  - -   / -   -
اأُريــد اأْن اأْجَعــَل ِمــْن

اأُ ِرْي ُد اأَْن  / اأَْج َع َل ِمْن
-   - / -  - 
َمْت في َطَبــٍق َلـــْو ُقــدِّ

َلْو ُقْد ِد َمْت / ِفْي َط َب ِقْن
-   -/-  - -

َقــْد َرَق�َس الَقْلــُب لها 
ْل/ َقْل ُب َل ها ـَْد َر َق �شَ قـ
-   - /  -   -

َحـ�شـا�شـتي َمــْنِزَلها 
َح �شا �َس ِتْي / َمْن ِز َل ها
  -   - / -  - 

راَم الّلــبيُب اأْكــَلها 
را َمْل َل بي / ُب اأَْك َل ها

-  –  /-  - -

انظر في تقطيع الأبيات الآتية:

ما عدد التّفعيالت التي تكّررت في الأبيات ال�ّسابقة؟ 
لعّلك لحظت تكرار اأربع تفعيالت في كّل بيت بحذف الّتفعيلة الأخيرة من كّل �شطر من 

بحر الّرجز الّتام، وهذا مجزوء الّرجز.
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ما عدد التّفعيالت في كّل �سطر من المقطوعة ال�ّسابقة؟
لحظت اأّن الّتفعيلة التي تكّررت هي تفعيلة )م�شتفعلن( و�شورها الفرعّية التي ذكرت �شابًقا، 
وعددها ثالث في كّل �شطر، وهذا م�شطور الّرجز، فكّل �شطر من هذه المقطوعة يعّد �شطًرا من 
تام الّرجز، لذا �شّمي هذا الوزن الم�شطور، وي�شميها الّدار�شون )الأرجوزة(، وجمعها اأراجيز، 

وي�شّمى ال�ّشاعر الذي ا�شتهر بها رّجاًزا.

نستنتج أّن

ا ومجزوًءا وم�شطوًرا.	• بحر الّرجز ياأتي تامًّ
وزن الّرجز الّتام: 	•

ُم�ْشَتْفِعُلْن ُم�ْشَتْفِعُلْن ُم�ْشَتْفِعُلْن             ُم�ْشَتْفِعُلْن ُم�ْشَتْفِعُلْن ُم�ْشَتْفِعُلْن
وزن مجزوء الّرجز:	•

ُم�ْشَتْفِعُلْن ُم�ْشَتْفِعُلْن           ُم�ْشَتْفِعُلْن ُم�ْشَتْفِعُلْن

م�صطور الّرجز )الأرجوزة(

ِحْفُظ اللِّ�شاِن راَحُة الإْن�شاِن
ْح�شاِن ْكِر ِلالإ َفاْحَفْظُه ِحْفَظ ال�شُّ

فــاآفــُة الإن�شــاِن في الـّلـ�شاِن
ِحْف ُظْل ِل �شا / ِن را َح ُتْل / اإِْن �شا ني

- - - / -  -   / -  - -
َفْح َفْظ  ـُه ِحْف / َظ�ْس �ُشْك ِر ِلْل / اإِْح �شا ني

- - - /  -  - - / -  - -
َف اآ َف ُتْل / اإِْن �شا ِن ِفْل / ِل �شا ني

- -  /  -  - - / -  - 

انظر في تقطيع الأبيات الآتية:
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وزن م�شطور الّرجز:	•
ُم�ْشَتْفِعُلْن ُم�ْشَتْفِعُلْن ُم�ْشَتْفِعُلْن

للّرجز تفعيلة رئي�شة، هي: ) ُم�ْشَتْفِعُلن - -  - ( و�شورها الفرعية:	•
- ( و)ُم�ْشَتِعُلن -   -  ( و)ُم�ْشَتْفِعْل - - - ( و)ُمَتْفِعْل  - - (.  - )ُمَتْفعلن 

1- قّطع الأبيات الآتية، واذكر تفعيالتها، ممّيًزا الّرجز الّتام من مجزوئه:

2- اف�شْل بين �شطري كلِّ بيت من الأبيات الآتية:
والُفْلُك فوَق ُلّجٍة كاأَنَّها عقارٌب تدبُّ فوَق ِمبَرِد

اإّياَك اأْن يْفتَنَك ال�ّشباُب واأْن َيُغرَّ عيَنَك ال�ّشراُب   
فاإّنما ال�ّشباُب ِظـلٌّ زائُل وبْدُرُه ل ُبـدَّ يوًما اآِفـُل

ع�شفورتاِن في الِحجاِز حلَّتا على َفَنْن
3- امالأ الفراغ بالكلمة المنا�شبة؛ لي�شتقيم الوزن العرو�شّي في الأبيات الآتية:

ِل الُحـْكِم ْلِم              و�شاهـٌد َلـُه ِبَف�شْ ْمُت للَمْرِء ...... ال�شِّ )1( ال�شّ
اأ   - حليُف             ب- م�شاِنُد              جـ- اأمُل              د  - �شاِحُب

التّدريبات

َمْن ذا ُيداوي القلَب ِمْن داِء الَهوى
والــِجــَدْه ــراَغ  ــَف وال باَب  ال�شَّ اإنَّ 
ــــــقــــــي اأَْرَت ـــــاٍن  ـــــك َم اأَيَّ 
كتوما ِه  لــ�ــشـــــرِّ يــكــْن  ــْم  ـــ ل ـــْن  َم
ــدا ـــ ـــ ـــادٍن لــّمــــــــا َب ــــ ــــ ـــش و�
هوى َكْيَف  هاِلٍك  ِمْن  َتْعَجَبْن  ل 

ــوُد ــْوج َم لــلــَهــوى  دواَء  ل  اإْذ 
ــَدْه َمــْفــ�ــشَ اأيُّ  لــلــَمــْرِء  ــَدٌة  َمــْفــ�ــشَ
ـــــي ـــــق اأَتَّ ــــٍم  ــــي ــــظ َع اأَيَّ 
نديما ــفــِه  كـــــ�ــشْ فــي  َيـــُلـــْم  فــال 
ــّردى ـــ ـــ ــــى ال ــنــي اإل ـــ ــلــَمـــ ـــ اأ�ــشْ
َنجا َكْيف  �شالٍم  ِمْن  َفاْعَجَبْن  َبْل 
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)2( واآفُة الَعْقِل اْلَهوى َفَمْن َعال            على .......َعـقُلُه فـَقـْد َنجــا 
ِه               ب- َهواُه                 جـ- َجناِنِه            د  - عاطَفِتِه اأ   - نْف�شِ

)3( َمْن َلْم َيِعـْظُه...... َلْم َيْنَفْعُه ما        راَح ِبِه الواِعُظ يْوًما اأْو غدا
حاُبُه مُن              ب- والداُه               جـ- الّدْهُر           د  - اأ�شْ اأ   - الزَّ

4- تفّهم معاني الأرجوزة الآتية، ثّم قّطعها عرو�شيًّا، واذكر تفعيالتها:
اإّن الّليالي اأ�ْشَرَعْت في نْق�شي
اأخْذَن َبْع�شي وَتَرْكَن َبْع�شي
َحَنْيَن طولي وَطَوْين َعْر�شي

- قّطع الأبيات الآتية، واذكر تفعيالتها، وا�شم البحر في كّل منها:
تدريب عاّم

ناِحال ِهالًل  �شاَر  َقْد  والَبْدُر 
ــاَم الــحــيــاِة ــظ ـــْل فــــاإّن ِن تـــاأمَّ
ـــم َفــْرعــي ـــم اأَ�ــشــلــي َوُه َوُه
الّزماِن ل�شروِف  َتْبتئ�ْس  فال 
ــى ــَد َوف ــْه ــَع َمــــْن َحـــِفـــَظ ال
ــي ــاذل ع ـــا  ي ـــــْوَم  الـــــلَّ دِع 
لبيِب اأٍخ  ــْن  م حيٌح  �شَ ودٌّ 
هَي ال�ّشم�ُس َم�ْشكُنها في ال�ّشماِء
لنا ـــْت  تـــجـــلَّ ـــسٌ  ـــ� ـــْم ـــشَ اأَ�
َمروٍم �َشَرٍف  في  غاَمْرَت  اإذا 
ــــٌر ـــرَّ امــــــراأً اأْم ــــــْم �ـــشَ َوَك

ْبِح اختَلْط في اآخِر ال�ّشْهِر وبال�شُّ
ــْد نــظــاٌم دقــيــٌق بــديــٌع فــري
ــْب ــ�ــشَ اأُن ذا  اإِ بي  َن�شَ َوُهـــم 
يقيني يقيني  ـــاإنَّ  ف ــي  ــن وَدْع
َفِهْم ْمَع  ال�شَّ ــَن  اأْحــ�ــشَ َمــْن 
ـــادِل ـــع ـــال ــــــــَت ب ـــا اأْن ـــم َف
القريِب ــِة  ــراب ق ــْن  م اأفــ�ــشــُل 
ـــزاًء  َجميال ع ــوؤاَد  ــف ال ــزِّ  ــَع َف
ـــِرُق الـــُمـــ�ـــشْ الـــقـــمـــُر  اأِم 
النُّجوِم دوَن  ِبما  َتقَنْع  َفــال 
ـــْع ـــَف ـــْن ـــــــــُه ي ـــــَم اأّن ـــــوهَّ ت



109

بعد درا�شتي هذه الوحدة اأتاأّكد من اأّنني:
1- حّددت الّتفعيالت الّرئي�شة والّثانوية لبحور الوافر والمتقارب والّرجز.

2- مّيزت البحور التاّمة من المجزوءة.
3- فهمت معنى الأرجوزة.

افية من الممزوجة. 4- مّيزت البحور ال�شّ

كانت  اإذا  الهزج  بحر  مع  يت�شابه  وقد  تفعيالت،  اأربع  بتكرار  ياأتي  الوافر  مجزوء   -1
- - -(؛ ذلك اأّن تفعيلة الهزج الّرئي�شة هي  تفعيالت مجزوء الوافر كّلها )ُمفاَعْلُتن 

)مفاعيلن  - - -(، وللّتمييز بينهما ننظر في باقي اأبيات الق�شيدة.
افية هي البحور التي تتكّرر فيها تفعيلة واحدة؛ مثل المتقاَرب: 2- البحور ال�شّ

َفعوُلْن َفعوُلْن َفعوُلْن َفعوُلْن                َفعوُلْن َفعوُلْن َفعوُلْن َفعوُلْن
3- اأما البحور الممزوجة اأو المختلطة، فهي البحور التي تتكّرر فيها تفعيلتان؛ مثل الوافر:

ُمفاَعَلُتْن ُمفاَعَلُتْن َفعوُلـْن                    ُمفاَعَلُتْن ُمفاَعَلُتْن َفعوُلـْن

ملحق

التقويم الذاتّي





الفصل الّدراسّي
الّثاني
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الوحدة الّثامنة

الفكر العربّي المتجّدد

نتاجات الوحدة
يتوقّع من الّطالب بعد نهاية الوحدة اأن:

  ي�شتمع اإلى الّن�ّس الذي يقروؤه المعلِّم من كتّيب  ن�شو�س ال�شتماع.
  يتعّرف اأفكار ن�ّس ال�شتماع ويجيب عن اأ�شئلته. 

  يتحّدث اإلى زمالئه بطالقة ويحاورهم.
  يقراأ ن�ّس القراءة قراءة �شامتة متاأّنية بتمّعن.

  يحّدد الفكرة العامة لن�ّس القراءة.
وتي َوْفق ما يقت�شيه الن�ّس.   يقراأ الن�ّس قراءة جهرية �شليمة مراعًيا التنغيم ال�شّ

  ي�شيف اإلى معجمه الّلغوّي مجموعة من المفردات الجديدة.
  يتعّرف مفهوم النه�شة الحديثة.

  تنمو لديه اأهمّية النتماء اإلى الوطن ونبذ العنف.
  يحّدد اأهداف النه�شة َوْفق روؤية ال�ّشريف الح�شين بن علي.

  يتعّرف ال�شور الفنّية في الن�ّس.
  يتعّرف حكم العدد من حيث التذكير والتاأنيث، وحكم المعدود من حيث الإعراب.

  يكتب الأعداد كتابة �شحيحة.
  ي�شوغ م�شادر �شريحة من اأفعال ثالثية وغير ثالثية.

  يكتب مقالة مختاًرا عنواًنا منا�شًبا لها.
  يتذّوق جمال الّلغة العربية بقراءة الق�شيدة في المختارات.
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عن  اأجب  ثم  ال�شتماع،  ن�شو�س  كتّيب  من  معلِّمك  عليك  يقروؤه  الذي  الن�ّس  اإلى  ا�شتمع 
الأ�شئلة الآتية:

1- تحّدث اإلى زمالئك في اأّن حرّية العقل �شرورة  لالإبداع والتقّدم. 
2- حاور زمالءك في القيم الإن�شانّية الم�شتركة التي تعّزز الأمن والأمان في المجتمع.

1- ما المق�شود بالإرهاب في ا�شطالح الباحثين؟ 
2- ما المحور الأ�شا�س لالإرهاب؟

3- بّين موقف ال�ّشريعة الإ�شالمّية من العنف باأ�شكاله كافة.
اإلى ن�شر م�شمون ر�شالة  الثاني ابن الح�شين -حفظه اهلل-  4- ي�شعى جاللة الملك عبداهلل 

عّمان في اأرجاء العالم كافة، عّلل ذلك.
بابّية والغمو�س حول  5- كيف يعمد جاللته في خطاباته المختلفة اإلى العالم اإلى اإزالة ال�شّ

مفهوم الإرهاب؟
6- ا�شتنتج بع�س مبادئ ر�شالة عمان. 

7- ما اأهّم اأ�شباب الغلّو والّتطّرف من وجهة نظرك؟
8- ما واجب الموؤ�ش�شات التعليمّية تجاه الإرهاب في راأيك؟

ال�ستماع

التّحّدث

الفكر العربّي المتجّدد

الوحدة 
الّثامنة
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في محاولة ا�شتيعاب روح الع�شر وتحّدياته، ندرك ما لدينا من ميراث ح�شارّي وتراث �شيا�شّي 
وال�شتقالل  والوحدة  والحرّية  القومّية  مبادئ  على  الما�شي  القرن  في  تاأ�ّش�شت  عربّية  ونه�شة 
والم�شاواة والتقّدم. كما تجّلت النظرة البعيدة نحو الم�شتقبل في هذه النه�شة المباركة وهي ت�شّق 
ال�ّشريف  اأّمة حملها جّدي  القومّية. فكانت هذه مطالب  الحريّة والُهوّية  اأجل  العمل من  طريق 
الح�شين بن علي -طّيب اهلل ثراه- وهو يرنو مع اأبنائها اإلى م�شتقبل م�شرق لأّمتنا العربّية قائاًل: "اإّن 

نه�شتنا اإّنما قامت لتاأييد الحّق ون�شرة العدل، واإعزاز كتاب اهلل واإحياء �شّنة ر�شوله")1(.
المنطلقْين  اعتزاز  بكّل  ن�شتذكر  زلنا  ما  الّدعوة،  المئة عام على هذه  يقارب  ما  وبعد مرور 
الأ�شا�شيْين للّثورة العربّية الكبرى: حفظ كرامة العروبة والتم�ّشك بقَيم الإ�شالم الّنبيلة ال�ّشامية)2(. 
دة في الوقت نف�شه، اأّن الإ�شالم  لقد ت�شّدت هذه الثورة لمظاهر ا�شتغالل الّدين الحنيف كافة؛ موؤكِّ
ورى كو�شيلة من اأهّم و�شائل الإ�شالح  ْنوان ل يفترقان، كما طالبت بتطبيق نظام ال�شُّ والتقّدم �شِ
والّتم�ّشك  باأكملها  العربّية  للمنطقة  الإن�شانّي  الح�شارّي  البعد  واأوَلت  وال�ّشيا�شّي،  الجتماعّي 

بالّتراث والأ�شالة الح�شارّية في مواجهة الأخطار المحيقة بالأمة ُجّل اهتمامها وعنايتها.
اإلى  اإلى الحريّة والتغيير �شليمان الب�شتاني)3(، الذي كان يتطّلع  اأبناء الأّمة التّواقين  وكان من 
م�شتقبل يتحّقق فيه الإ�شالح المن�شود، ويتّم فيه تفكيك ال�شتبداد كما بّين في كتابه "ذكرى وعبرة 
اأو الدولة العثمانّية قبل الّد�شتور وبعده"، 1908. وهنا اأقول: ل يعّد الّتاريخ �شيرورة �شرديّة، اإّنما 

هو ذكرى وعبرة تحّفز الخيال على الّتفكير في الممكن من دون قيود اأو حدود.

النه�صة العربّية المتجّددة: تاأييد للحّق ون�صرة للعدل
القراءة

)1( �شليمان مو�شى، الح�شين بن علي والثورة العربية الكبرى، 1992، �س131.
)2( د. �شهيلة الريماوي، التجاهات الفكرية للثورة العربية الكبرى من خالل جريدة القبلة، 1992، �س22.

)3( �شليمان خاطر الب�شتاني )1856م - 1925م( اأديب لبناني، ا�شتغل بالتدري�س، و�شارك في تاأليف "دائرة المعارف" اأتقن 
اأكثر من ع�شر لغات، قام بتعريب الإلياذة �شعًرا، انتخب ع�شًوا في مجل�س "الجامعة الم�شرية".
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من  انطالًقا  الآخر؛  على  المنفتح  العربّي  العقل  تجديد  يعيد  الثقافّي  با�شتقاللنا  التم�ّشك  اإّن 
خ�شو�شّيته التي تحترم التنّوع باأ�شكاله والتعّدديّة الثقافّية التي تقودنا اإلى الحديث عن مفهوم العي�س 
الم�شترك. ول نن�شى اأّن الح�شارات العظيمة تف�شح المجال للتنّوع وتّتخذ من "الّت�شامح للجميع" 
�شعاًرا. كذلك كانت الح�شارة الإ�شالمية في اأوج ازدهارها تّت�شع لديانات وثقافات متباينة وت�شّم 
َنن  ال�شُّ اأحد  والختالف  القّوة،  مكامن  من  الّتنّوع  فكان  مختلفة،  واأمم  لأعراق  ينتمون  اأفراًدا 
الكونّية التي قام على اأ�شا�شها الوجود. وحينما تعجز العقول عن تف�شير طبيعة الختالف، وتاأْبى 
�شرعان  العقيدة  اأو  للّطائفة  ب  التع�شّ ويتف�ّشى  الحياة،  في  نظرته  وا�شتيعاب  الآخر  تقبُّل  القلوب 
ما تن�شاأ الحواجز ويزداد الّتباعد بين �شرائح المجتمع الواحد، وتختّل الّتوازنات الّطبيعّية لعالقة 

الإن�شان باأخيه الإن�شان.
اإّن اأخطار الحروب ودعوات الّتق�شيم والخطاب الطائفّي و�شرور الفرقة والّت�شرذم ل تنبئ اإّل 
بالمزيد من المعاناة الإن�شانّية والنتهاك ال�ّشافر لحقوق الإن�شان الذي كّرمه اهلل تعالى وا�شتخلفه 
في الأر�س. ومن المفارقات التي يعاني منها واقعنا العربّي والإ�شالمّي الفجوة بين ما ينبغي اأن 

يكون وما هو كائن.
اإّن الإرادة العربّية الحّرة الم�شوؤولة ل تنف�شل عن تغليب العقل والحكمة، كما تن�شجم مع 
القَيم الإن�شانّية الم�شتركة التي يوؤّدي التم�ّشك بها اإلى تحقيق الأمن للجميع. اإّن البحث في هذه 
القيم الم�شتركة ي�شهم في ك�شف الوجه الحقيقّي للّتطّرف، وفي اإطار هذا الم�شعى، نحن بحاجة 
والعربّية،  الإقليمّية  الموؤ�ّش�شات  دور  وتفعيل  والإقليمّية،  العالمّية  الم�شتركات  على  الّتركيز  اإلى 
العربّي  العمل  م�شتقبل  اأّن  في  ريب  ول  م�شتقّلة.  ب�شورة  معالمها  وتحّدد  اأولويّاتنا  تحمل  التي 
اأعرا�س  اليوم من  نعانيه  الّتعاون والّتكامل بين دول الإقليم و�شعوبه، فما  يكمن في ف�شاء يدعم 
د الحاجة اإلى التجّدد في مختلف الميادين، وتعزيز ثقافة العمل  عيد الح�شارّي يوؤكِّ الَوْهن على ال�شّ

والم�شاركة والإبداع والإنجاز.
المنا�شبة  بهذه  الّتهنئة  اأزجي  فاإنني  الف�شيل،  رم�شان  �شهر  بقدوم  قليلة  اأيام  بعد  نحتفي  واإْذ 
المباركة اإلى اأهلي واأبناء وطني والأّمتين العربّية والإ�شالمّية؛ �شائاًل المولى العلي القدير اأْن يعيده 
اأ�شكال  الكبير كافة، وُرفعت  العربّي  ال�ّشالم والأمن وال�شتقرار في ربوع وطننا  علينا وقد حّل 
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اأبنائه  رين والالجئين من  الُمقتَلعين والُمهجَّ ارخة لكرامة الإن�شان عن  المعاناة والنتهاكات ال�شّ
اإخوتنا في الإن�شانّية.

الت  لقد اأراد اهلل تعالى ل�شهر رم�شان المبارك اأن يكون �شهر عبادة وتربية وتوجيه وتوثيق لل�شّ
بين الم�شلمين؛ نقف عند عظاته وِعَبره، ون�شتفيد من معانيه ودرو�شه. ول ي�شعني في هذا المقام 
اإّل اأْن اأذّكر باأهمّية تاأ�شي�س �شندوق عالمّي للّزكاة والّتكافل، فمنذ اأْن اأطلقت هذه الّدعوة قبل ثالثة 
عقود ونّيف، لم اأتوقف يوًما عن الّتذكير بها وباأهمية ال�شتفادة من نظام الّزكاة في �شبيل تحقيق 
ا، و�شمان الحياة الكريمة لالأفراد في المجتمعات  الأهداف التنموّية للبلدان الإ�شالمّية الأقّل نموًّ

الإ�شالمّية، وتعزيز قَيم الغيريّة وال�ّشلطة الأخالقّية والكرامة الإن�شانّية. 
ورة الحقيقية ال�ّشمحة للّدين الإ�شالمّي تتعّر�س اإلى اأق�شى اأ�شكال الّت�شويه من ِقَبل  ل تزال ال�شّ
الّزكاة  الّتركيز من خالل  اإّن  الدين.  با�شم  الإرهاب والعدوان والّتطّرف  الذين يمار�شون  اأولئك 
على القيم الإن�شانّية مثل الّرحمة والإح�شان اإلى المحتاج وابن ال�شبيل وتفوي�س الإن�شان من حيث 
هو اإن�شان، وتعزيز الّتكافل الجتماعّي �شُي�شهم في اإ�شاعة ر�شالة الإ�شالم الحّقة المبنّية على العدل 

هاب. وال�ّشالم، ويناأى بها عن م�شّميات الإرهاب والرُّ

)�شاحب ال�شمّو الملكّي الأمير الح�شن بن طالل، �شحيفة الغد(.

كتب �شاحب ال�ّشمّو الملكّي الأمير الح�شن بن طالل هذا المقال قبل حلول �شهر رم�شان 
المبارك عام 1436هـ/ 2015م، ي�شتذكر �شمّوه فيه اأمجاد الثورة العربية الكبرى التي اأطلقها 
المغفور له ال�ّشريف الح�شين بن علي، وما واكبها من نه�شة اّتخذت من قيم الحّق والعدل ركيزة 
ب باأ�شكاله،  لها، ويدعو اإلى تعزيز ثقافة الحوار والّت�شامح في المجتمعات الإن�شانّية، ونبذ الّتع�شّ
ويرى اأّن الّتراث الح�شارّي عن�شر مهّم من عنا�شر الّتطّور في ظّل ال�شتقالل الثقافّي الذي يوؤمن 

بالّت�شاركّية وقبول الآخر، ويّتخذ من التاريخ ج�شًرا نحو الإبداع والّتطور.

جّو الن�ّص
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1- اأ�شف اإلى معجمك الّلغوّي:
ْنو، وهو الِمْثل والّنظير.          ْنوان : واحدهما ال�شِّ - ال�شِّ

- ال�ّشيرورة: المتداد وال�شتمرار.
- الّت�شرذم  : الّتفرق.

هاب  : الخوف المر�شّي. - الرُّ
2- عد اإلى اأحد معاجم الّلغة العربّية، وا�شتخرج معنى كّل مّما ياأتي:

يرنو اإلى، الأْوج، ال�شتبداد.
3- ا�شتخرج معاني المفردات التي تحتها خّط َوْفق ال�ّشياق الذي وردت فيه:

اأ�شا�شها  قام على  التي  الكونّية  َنن  ال�شُّ اأحد  القوة، والختالف  التنّوع من مكامن  اأ - فكان 
الوجود.

ب- وكان من اأبناء الأّمة التّواقين اإلى الحرّية والتغيير �شليمان الب�شتاني.
جـ- ل تنبئ اإّل بالمزيد من المعاناة الإن�شانّية والنتهاك ال�ّشافر لحقوق الإن�شان.

د  - اإّنني اأزجي الّتهنئة بهذه المنا�شبة المباركة اإلى اأهلي واأبناء وطني.

المعجم والّدللة

1- اذكر ثالثة مبادئ  قامت عليها النه�شة العربّية.
2- حّدد اأهداف النه�شة وفق روؤية المغفور له ال�ّشريف الح�شين بن علي.

3- ما المنطلقان اللذان انبثـقــت منهما الّثورة العربية الكبرى؟
ح ذلك. 4- جاءت تطلعات �شليمان الب�شتاني من�شجمة مع مبادئ النه�شة العربّية، و�شّ

5- بّين الغر�س من تعّلم التاريخ.
6- جعل �شمّو الأمير الح�شن الح�شارة الإ�شالمّية نموذًجا للح�شارات العظيمة، بّين ذلك.

الفهم والتّحليل
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ح ذلك. 7- التنّوع الّثقافي من اأهم م�شادر قّوة ال�شعوب، و�شّ
8- ما المق�شود بالعبارة الآتية: "من المفارقات التي يعاني منها واقعنا العربّي والإ�شالمّي الفجوة 

بين ما ينبغي اأن يكون وما هو كائن" بناًء على فهمك الن�ّس؟
9- اأ�شار �شمّو الأمير الح�شن اإلى �شرورة التم�ّشك بالقيم الإن�شانّية الم�شتركة للب�شر على اختالف 

اأجنا�شهم وطوائفهم واأ�شولهم، بّين اأهمّية ذلك.
حها. 10- ل�شمّوه نظرة م�شتقبلّية في تح�شين واقع العالم العربّي، و�شّ

11- ما اأهمّية تاأ�شي�س �شندوق عالمّي للّزكاة والّتكافل الجتماعّي؟
12- نظام الزكاة يقّدم �شورة حقيقّية عن �شماحة الإ�شالم:

اأ    - ا�شرح هذا.
ب- هاِت �شباًل اأخرى يمكن اأن ُت�شهم في اإبراز �شورة الإ�شالم الحقيقّية، من وجهة نظرك.  

13- عّلل ما ياأتي في راأيك:
اأ    - و�شف �شمّو الأمير الح�شن النه�شة بالمباركة.

نْوان ل يفترقان. ب- الإ�شالم والتقدم �شِ
جـ- اإّن الإرادة العربّية الحّرة الم�شوؤولة ل تنف�شل عن تغليب العقل والحكمة.

14- كيف ُيوفِّق الإن�شان العربّي بين ال�شتقالل الثقافي والنفتاح على الآخر في �شوء فهمك 
الن�ّس؟

ح جمال الّت�شوير في العبارات الآتية: 1- و�شّ
اأ     - الذي كان يتطّلع اإلى م�شتقبل يتحّقق فيه الإ�شالح المن�شود، ويتّم فيه تفكيك ال�شتبداد.
الُمقتَلعين  عن  الإن�شان  لكرامة  ارخة  ال�شّ والنتهاكات  المعاناة  اأ�شكال  ُرفعت  ب- 

رين. والُمهجَّ
عيد الح�شاري يوؤّكد الحاجة اإلى التجّدد. جـ- فما نعانيه اليوم من اأعرا�س الَوْهن على ال�شّ

التّذّوق الجمالّي
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ح دللة ما تحَته خّط في العبارات الآتية: 2- و�شّ
اأ   - في محاولة ا�شتيعاب روح الع�شر وتحّدياته، ندرك ما لدينا من ميراث ح�شارّي وتراث 

�شيا�شّي ونه�شة عربّية.
ب- اإّن البحث في القيم الإن�شانّية الم�شتركة ي�شهم في ك�شف الوجه الحقيقّي للّتطرف.

جـ- فكانت هذه مطالب اأّمة حملها جّدي ال�ّشريف الح�شين بن علي - طّيب اهلل ثراه - وهو 
يرنو مع اأبنائها اإلى م�شتقبل م�شرق لأّمتنا العربّية.

د  - اإّن التم�ّشك با�شتقاللنا الثقافّي يعيد تجديد العقل العربّي المنفتح على الآخر.
ح ما تحمله  3- العبارة الآتية: "الّت�شامح للجميع"، موجزة في كلماتها عميقة في دللتها، و�شّ

من معاٍن.

ق�سايا لغويّة

العـدد
الأعداد من )10-3(

تخالف المعدود في الّتذكير والّتاأنيث، وياأتي معدودها جمًعا مجروًرا بالإ�شافة، نحو: طالَع 
زيٌد ثالثة كتٍب واأربع ق�ش�ٍس، وتعرب الأرقام تبًعا لموقعها في الجملة.

العددان )12-11(
يطابقان المعدود في التذكير والتاأنيث، وياأتي تمييزهما مفرًدا من�شوًبا. نحو: في الأردّن اثنتا 

َر كتاًبا واإحدى َع�ْشَرَة روايًة. َع�ْشَرَة محافظًة، قراأُْت  اأََحَد َع�شَ
ا تبًعا لموقعه في الجملة. العدد )11( ُيْبنى على فتح الجزاأين رفًعا ون�شًبا وجرًّ

ُيْبنى  الثاني  تبًعا لموقعه في الجملة، وجزوؤه  المثنى  اإعراب  العدد )12( جزوؤه الأول يعرب 
على الفتح.
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الأعداد من )19-13(
الثاني يوافقه، وياأتي تمييزها مفرًدا من�شوًبا، نحو:  جزوؤها الأول يخالف المعدود والجزء 
فتح  على  وُتْبنى  معّلمًة.  ع�ْشرَة  ت�ْشَع  الإناث  مدر�شة  في  طالًبا،  َر  ع�شَ خم�شَة  الّرحلة  في  ا�شترك 

ا تبًعا لموقعها في الجملة. الجزاأين رفًعا ون�شًبا وجرًّ

األفاظ العقود من )90-20(
تبًعا لموقعها في الجملة؛ رفًعا بالواو، ون�شًبا  اإعرابه  ال�ّشالم، فتعرب  ملحقة بجمع المذكر 
ا بالياء، وياأتي تمييزها مفرًدا من�شوًبا، وتلزم األفاظ العقود �شورة واحدة مع معدودها، �شواء  وجرًّ

اأكاَن مذّكًرا اأم موؤنًثا، نحو: �شاركت في الحوار ع�شروَن طالبًة، وحفظُت ثالثيَن بيًتا ِمَن ال�ّشعر.

الأعداد )مئة، األف، مليون ...(
ياأتي معدودها مفرًدا مجروًرا بالإ�شافة، نحو: كتبُت فقرة في مئِة كلمٍة.

الأعداد الترتيبيّة على وزن فاعل
تطابق المعدود، نحو: قراأت الف�شَل الّرابَع من الّرواية.

ويلحق بالعدد كلمة )ب�سع(
وهي تدّل على عدد مبهم ل يقّل عن ثالثة ول يزيد على ت�شعة، وُت�شَتعمل ا�شتعمال الأعداد 
المفردة من )3-9(، وقد ترّكب مع الع�شرة تركيًبا مزجًيا، وقد يكون معطوًفا عليها اأحد األفاظ 

العقود، وحكمها من حيث التذكير والتاأنيث اأو الإعراب كاأحكام الأعداد من )3-9(، نحو:
عَة اأعواٍم. 1- اأقمُت في القد�س ِب�شْ
َع �شنواٍت. 2- مكثُت في مّكَة ِب�شْ

َر رجاُلً.  َعَة َع�شَ 3- �شاهدُت ِب�شْ
َع ع�ْشَرَة امراأًَة. 4- كّلمُت ِب�شْ

5- �شافْحُت ب�شعًة وع�شريَن رجاًل.
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تدريبات

وكلمة )النيّف(
الّزائد على الَعقد، وتدّل على عدد من الواحد اإلى الّثالثة، ول ت�شتعمل اإّل بعد العقود وبعد 
المئة والألف، نحو: )اأَْرَبعوَن وَنّيٌف، مئٌة وَنّيٌف، اأَْلٌف وَنّيٌف( اأي: اأكثر من، وزيادة على. وتلزم 
حالة واحدة من حيث الّتذكير والّتاأنيث، نقول: جاء ثالثوَن رجاًل ونّيٌف، اأنفْقُت ع�شريَن ديناًرا 

ونّيًفا، حفْظُت ع�شريَن ق�شيدًة ونّيًفا.

1- حّول الأرقام التي بين قو�شْيِن اإلى كلمات:
�شت الجامعة الأردنية �شنة )1962( م. اأ   - اأُ�شِّ

ب- مكث هارون الر�شيد في الخالفة )23�شنة ( و)2�شهر ( و)18 يوم(.
جـ- ُولد �شليمان الب�شتانّي عام )1856( م.

د  - يقع الّدر�س في )11( �شفحة من الحجم المتو�شط.
هـ - ُعمر جّدي )87( عاًما.

و  - في مكتبة بيتنا )200( كتاب.
2- اأعرب ما تحَته خّط في ما ياأتي: 

تعالى: {   قال  اأ  - 
 }                                                                                    �شورة يو�شف، الآية )4(.

ب- قال تعالى: {  } 
�شورة المعارج، الآية )4(. 

جـ- قال تعالى: {  }
                                                                                                             �شورة الّروم، الآية )4(.

د  - قال ر�شول اهلل : "�شالة في م�شجدي هذا اأف�شل من األِف �شالٍة فيما �شواه اإّل الم�شجد 
الحرام". )رواه م�شلم(.
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ريح الم�سدر ال�سّ

ريح ا�شم يُدّل على حدث غير مقترن بزمن، ومن اأوزن م�شادر  در�شت �شابًقا اأّن الم�شدر ال�شّ
ُفُعول:  َمَر�س،  َفَعل:  �ُشهولة،  ُفعولة:  َجَريان،  َفَعالن:  ناعة،  �شِ ِفعالة:  الم�شهورة:  الّثالثي  الفعل 

قدوم، َفْعل: َعْر�س، َفعيل: دبيب، ُفعال: �ُشعال.
اأّما م�شادر غير الثالثي، فلها اأوزان محّددة:

جدال  وُمفاعلة:  ِفعال  تهدئة،  َتفِعلة:  ت�شديد،  تفعيل:  اإعادة،  اإفالة:  اإنتاج،  اإفعال:  الّرباعّي:   -1
ومجادلة، ِفْعالل: ِو�ْشوا�س، َفْعَللة: َطْماأنة.

ل: تعلُّم، اْفِعالل: ا�شوداد. 2- الخما�سّي: افتعال: اجتهاد، انفعال: اندماج، تفاُعل: تباُين، تفعُّ
3- ال�ّسدا�سّي: ا�ْشِتفعال: ا�شتغفار، ا�ْشِتفالة: ا�شتجابة، افعيعال: اخ�شي�شان.

3- ا�شبط اأواخر كّل من العدد والمعدود في ما ياأتي:
اأ   - قال الأ�شمعّي: راأيت في البادية اأعرابًيا له من العمر مئة وع�شرون �شنة، وفيه عزم وقّوة، 

ف�شاألته عن �شبب ن�شاطه، فقال: ترْكُت الح�شد، فبقي الج�شد.
ب- قب�َس الّتاجر األف دينار ثمن ب�شاعته.

جـ- زَرْعنا في حديقة مدر�شتنا اأربع ع�شرة �شجرة مثمرة.
يفّي �شبعة اأيام. د  - اأم�شْيُت في الّنادي ال�شّ

4- ُعد اإلى الِفْقرة قبل الأخيرة من ن�ّس القراءة، وا�شتخرج منها العدد والمعدود، واأعربهما.

ريح لكّل فعل مّما ياأتي: 1- هاِت الم�شدر ال�شّ
ّر، انهزَم. َفِهَم، ا�شتْوَطَن، طالَع، عّلَم، اأخرَج، اأ�شرَف، اْخ�شَ

تدريبات
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2- حّول الم�شادر الموؤّولة اإلى م�شادر �شريحة في ما ياأتي:
اأ   - يعجبني اأْن ت�شتثمر طاقاتك في اأعمال مفيدة.

ب- اأحبُّ اأْن اأطالَع الكتَب العلمّية.
ريحة من الثالثّي وغير الثالثّي في الن�ّس الآتي: 3- عّين الم�شادر ال�شّ

الّرجل فيكم؟ قال: بالّدين والكرم، وال�ّشجاعة، وتجنُّب الكذب،  ي�شود  بَم  "قيل لأعرابّي: 
ب اإلى النا�س، باحترام الكبار وال�شتماع  وال�شمئزاز منه، والبتعاد عن جل�شاء ال�ّشوء، والّتقرُّ
غير، والعتناء بذي  اإلى اآرائهم والّت�شاور معهم وال�شتفادة من تجاربهم، والعطف على ال�شّ

الحاجة الملهوف".
4- ُعد اإلى الفقرة قبل الأخيرة من ن�ّس )النه�شة العربّية المتجّددة(، وا�شتخرج منها:

اأ   - م�شدًرا �شريًحا لفعل ثالثّي.
ب- م�شدًرا �شريًحا لفعل رباعّي.

جـ- م�شدًرا �شريًحا لفعل خما�شّي. 
د  - م�شدًرا �شريًحا لفعل �شدا�شّي.



125

عنوان المقالة

عرفت �شابًقا اأّن المقالة َفّن نثرّي، تتناول فكرة اأو مو�شوًعا في ال�ّشوؤون الحياتّية، لي�س الغاية 
منها النفعال الوجدانّي بل الإقناع الفكرّي باأ�شلوب �شائق، وتت�شّمن المقدمة والعر�س والخاتمة.    
ولكّل مقالة عنوان يُدلُّ على مو�شوعها؛ لأنه اأول ما يطالعه القارئ، فينبغي اأْن يكون لفًتا 

ومثيًرا لهتمامه، وتتوافر في العنوان ال�ّشمات الآتية: 
1- يّت�شف بالِجّدة والبتكار.
2- يعالج فكرة واحدة فقط.

3- يوجز من غير تكرار لالألفاظ.
4- يتجّنب اللهجة العامّية.

5- يتمّيز بالو�شوح الذي ل تعقيد فيه ول غمو�س.
6- يتجّنب العبارات المهجورة والغريبة.

اقراأ المقالة الآتية، ثم اأجب عن الأ�شئلة التي تليها:

ال�ّسباب ثروة وثورة

لعّل اأكبر عقبة في طريق الّنا�س اإلى الّتجّدد هي اأّنهم ياألفون نمًطا من العي�س، اإلى حّد اأن يعّدوه 
غيَر قابل للّتغيير والّتح�شين، بل اإلى حّد اأن يعّدوا كّل تغيير فيه خروًجا على الّنظام، وت�شّدًعا في 
ُبنيان حياتهم، وخطًرا ج�شيًما على راحتهم وبقائهم. فحالهم من  هذا القبيل حال الع�شفور ياألف 
قف�شه والّنحلة خلّيَتها، ولول قّلة من الّنا�س تتطّلع اأبًدا اإلى اأبعد من عيدان اأقفا�شها، لما خطت 

الب�شريّة خطوة واحدة اإلى الأمام.
تلك القّلة هي في الغالب من ال�ّشباب الذي ُيِطّل على الحياة بعينين ما اختطف بريقهما الملل 

من تكرار الم�شاهد، ول �شّلهما الخوف من الف�شل والهزيمة.

الكتابة
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اإّن ثروة ال�ّشباب هي في �شفاء ب�شره وب�شيرته، وفي م�شاء عزيمته، وفي ثورته على الّركود 
فات هي التي تمّيز ال�ّشباب من غيرهم، والتي لولها  والجمود، وعلى القيود وال�ّشدود، وهذه ال�شّ

ما جرى مركب في بحر، ول دار دولب في بّر، ول كان حرف ول كان كتاب.
العمر  كان  الذين  وال�ّشيوخ،  الكهول  بع�س  في  تجدها  اأن  يندر  ل  هذه  ال�ّشباب  و�شفات 
قيودهم،  األفوا  فما  اأب�شارهم وب�شائرهم،  الكثيفة على  الغ�شاوات  ت�شدل  اأن  اأ�شعف من  واأثقاله 
ول انكم�شوا �شمن حدودهم و�شدودهم، فهم بركة الّنا�س اإل اأنهم واإن قاموا بق�شط من تجديد 

الب�شرّية، فالق�شط الأكبر يقوم به ال�ّشباب من غير �شّك.
ويقيني اأّن ما في دم �شبابنا من حرارة، وما في عقله من اّتزان، وما في قلبه من اإيمان بالعدل 
اأفًقا،  األطف جًوا، واأف�شح  باأن يقطع بنا �شوًطا بعيًدا نحو عالم  والّنظام والإخاء والحرّية لكفيل 

واأعذب �شوًتا من عالم نعي�س فيه الآن.
)ميخائيل نعيمة، دروب، بت�شّرف(.

1- ما الفكرة العامة في المقالة؟
2- هل وافق عنوان المقالة م�شمونها؟ بّين راأيك.

3- �شع عنواًنا اآخَر منا�شًبا للمقالة.
اكتب مقالة بما ل يقّل عن مئة وخم�شين كلمة في واحد من المو�شوعين الآتيين، واقترح 

عنواًنا منا�شًبا لها:
1- درجة التقّدم في المجتمع المعا�شر تقا�س بمدى اهتمامه ب�شبابه.

2- تما�شك المجتمع يتجّلى بمدى الّتكافل بين فئاته على اختالف مذاهبهم.

بعد كتابتي المقالة اأتاأّكد من اأّنني:
1- رّتبت الأفكار وعر�شتها في فقرات مت�شل�شلة ومترابطة.

2- نّقحت مقالتي وحّررتها من الأخطاء اللغوية.
3- اخترت عنواًنا منا�شًبا لها.

التقويم الذاتّي
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تحيّة النه�سة
مختارات من لغتنا الجميلة

حيِّ ال�ّشــريَف وحيِّ البيَت والَحرما

ــّماِء اأْنَت لها ــِة ال�شَّ يا �شــاحَب الِهمَّ

وا�شــمْع ق�شــائَد ثارْت ِمْن َمكامنها

مــن �شــاعٍر عربــيٍّ غيــِر ذي ِعــَوٍج

يا ابَن الُكماة)3( واأنــَت اليوَم وارُثُهْم

والتــفَّ حْوَلــَك اأبطــاٌل َغطاِرفــٌة)4(

اإيــٍه بنــي الَعــَرب الأحــراِر اإنَّ لكــْم

ــه اأَرًجــا ي�شــتقبُل الّنا�ــسُ ِمــْن اأنفا�شِ

َبًة تلــَك الحيــاُة التــي كانــت ُمَحجَّ

ــر �شــارت مع الأيّام من َبْدٍو اإلى َح�شَ

َمما واْنَه�ْس، فمثُلَك يرعى الَعْهَد والذِّ

اأَما اإْن كان غيُرَك ير�شى الأْيَن)1( وال�شَّ

ــْئَتها ُرُجما)2( ــْئَتها �ُشــُهًبا اأو �شِ اإْن �شِ

َقــْد بــارَك اهللُ منــه النَّف�ــسَ والَكِلما

ــما ــاًل مــا كاَن ُمْنَف�شِ َقــْد عــاد ُمتَّ�شِ

�ُشــمُّ الأنوِف َيــَرْوَن المــوَت ُمْغَتنما

فجــًرا اأطــلَّ على الأكــوان ُمْبَت�شــما

َمما َر الرِّ ــرق حّتى اأَْن�شَ ما هبَّ في ال�شَّ

في الَغْيِب ل �َشــاأًَما َتْخ�شى ول �َشَقما

حتى ا�شتتّبْت فكانت نه�شًة َعَمما)5(

)1( الأْين: الّتعب.
ماء، كاأَنها نجوم تت�شاقط. ُهُب، وهي ما يظهر في ال�شَّ ُجم: ال�شُّ )2( الرُّ

)3( الُكماة، مفردها، الكمّي، وهو الفار�س ال�شجاع.
)4( َغطاِرفة، مفردها، ِغْطريف، وهو ال�شّيد الكريم.

)5( َعَمما: اأي تاّمة.
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)فوؤاد الخطيب)3(، ديوان فوؤاد الخطيب(.

الها�شمية  الإنجازات  )الإنترنت(، واكتب مو�شوًعا عن  للمعلومات  العالمية  ال�شبكة  اإلى   عد 
لجاللة الملكة رانيا العبداهلل في قطاع التعليم، واعر�شه اأمام زمالئك م�شتعيًنا ب�شور تختارها، 

اأو فيلم وثائقي تعر�شه. 
في  جدارية  لوحة  على  وعّلقها  الكبرى،  العربّية  الّثورة  مئوية  في  قيلت  ق�شيدة  عن  ابحث   

مدر�شتك، اأو األقها اأمام زمالئك في الإذاعة المدر�شية.
 زر منتدى الفكر العربّي الذي يراأ�شه �شاحب ال�شمّو الملكّي الأمير الح�شن بن طالل، واأعّد 

تقريًرا حول اأهدافه واأعماله، واعر�شه في الإذاعة المدر�شّية.

)1( الِبطاح: جمع بطحاء، وهي الأر�س المنب�شطة ف�شيحة الأرجاء.
)2( الأَمَم: القريب.

)3( فوؤاد الخطيب )1880-1975م( اأديب و�شاعر وكاتب، ولد في لبنان، ان�شّم اإلى الثورة العربّية الكبرى، ولّقب ب�شاعر 
الثورة. ومن اآثاره )ديوان فوؤاد الخطيب( ورواية )فتح الأندل�س( وكتاب في قواعد الّلغة العربّية.

النّ�شاط

ِمْن ذلك البيِت، من تلَك الِبطاِح)1( على

�شــالَلِتهم ِمــْن  وَل�ْشــُتم  َبنيِهــْم  َل�ْشــُتم 

تلــك الّطريــق م�شــْت اأجداُدكــم ِقَدما

اإْن َلْم  يكْن �شــعُيكم ِمْن �شــعيهم اأََمما)2(
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الوحدة الّتاسعة

مفاتيح القلوب

نتاجات الوحدة
يتوقّع من الّطالب بعد نهاية الوحدة اأن:

  ي�شتمع اإلى الّن�ّس الذي يقروؤه المعلِّم من كتّيب  ن�شو�س ال�شتماع.
  يتعّرف اأفكار ن�ّس ال�شتماع ويجيب عن اأ�شئلته. 

  يتحّدث اإلى زمالئه بطالقة ويحاورهم.
  يقراأ ن�ّس القراءة قراءة �شامتة متاأّنية بتمّعن.

  يحّدد الفكرة العامة لن�ّس القراءة.
وتي َوْفق ما يقت�شيه الن�ّس.   يقراأ الن�ّس قراءة جهرية �شليمة مراعًيا التنغيم ال�شّ

  ي�شيف اإلى معجمه الّلغوّي مجموعة من المفردات الجديدة.
  يتعّرف اآداب الحديث مع الآخرين. 

  يبّين اأهمية الكلمة الُحْلوة في التعامل مع الآخرين.
ور الفنّية في الن�ّس. ح ال�شّ   يو�شّ

  ي�شتخرج اأ�شاليب التعّجب الواردة في الن�ّس، ويعربها.
  يتعّرف الم�شدر الميمي.

  يكتب مقالة اجتماعّية مراعًيا �شروطها.
  ينمو لديه ال�ّشعور بالآخرين والّتفاعل معهم.

  يتذّوق جمال الّلغة العربّية بقراءة الن�ّس ال�ّشعري في المختارات.
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عن  اأجب  ثم  ال�شتماع،  ن�شو�س  كتّيب  من  معلِّمك  عليك  يقروؤه  الذي  الن�ّس  اإلى  ا�شتمع 
الأ�شئلة الآتية:

َدَقة". )متفق عليه(. ّيبة �شَ 1- تحّدث في م�شمون قول ر�شول اهلل : "والكلمة الطَّ

2- حاور زمالءك في العالقات الجتماعّية القائمة بين اأفراد المجتمع الإن�شانّي.

وت عند الكالم والّتحّدث؟ 1- لَم يجب خف�س ال�شّ
2- يجب اأن يبتعد  المتكلِّم عن الّثرثرة والّت�شّدق وتكّلف الف�شاحة، عّلل.

3- من اآداب التحّدث اأّل تعيَب ا�شًما من اأ�شماء الرجال اأو الن�شاء، ما اأثر ذلك في جل�شائك؟
4- عالَم يُدّل �شكوت الُم�شتمع اإذا تحّدث المتكلِّم بكالم يعرفه؟

5- ثّمة مقارنة بين جيلْيِن في الحديث عن اآداب الكالم:
اأ   - اأين ورد ذلك في الن�ّس؟

ب- ما راأيك في ذلك؟
6- اذكر اآداًبا اأخرى للكالم والّتحّدث غير تلك التي وردْت في الن�ّس.

التزْمَت فيه هذا  البيان"، اذكر موقًفا  ِخّفة  ُمّرة، فا�شتعيروا لها  "الحقائق  7- جاء في الأثر: 
الحّد.

8- في �شوء ما �شِمْعَت، بّين راأيك في قول ال�شاعر: 
ْد ل�شاَنَك قّلَة اللَّْفِظ            واحفْظ كالَمَك اأيَّما ِحْفِظ َعوِّ

9- اقترح عنواًنا اآخر منا�شًبا للن�ّس.

ال�ستماع

التّحّدث

مفاتيح القلوب

الوحدة 
الّتا�صعة
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�شِمْعُتها تقول و�شوتها يختنق بالبكاء: "هذه حياة ل ُتطاق! نعمل �شحابة الّنهار وبع�س الليل، 
كانت  تطاق!"  ل  حياة  اإّنها  ُحْلوة،  كلمة  اأحد  من  ن�شمع  ل  والنتهار،  بالّتاأنيب  اإّل  ُنكافاأ  ول 
رت في  الّلوم؛ لأّنها ق�شّ انتهَرْتها، و�شّبت عليها  التي  البيت  فتاة  اأمّية، تخاطب  المتكلِّمة عاملة 
باح الباكر، واأّن رّب  اأداء واجب. ويظهر اأّن رّبة البيت كانت قد اأمطَرْتها بمثل هذا الوابل في ال�شّ
البيت لم يوفِّر �شوَته في الم�شاء الذي �شبق، فتفّجَر البركان، بركان الإن�شانية في اأب�شط مطالبها، 

وتكّلمت الخادمة الأمّية بلغة فيل�شوف.
الكلمة الُحْلوة، الكلمة اللطيفة، ما اأحوَج اأ�شماَعنا اإليها، بل ما اأحوَج قلوبنا! اإّن كلمة �شكر 
ْحر، فُتفرح القلب الحزين، وتم�شح  اأو ثناء، كلمة تلّطف اأو دعاء، ُتقال في حينها، تفعل فعل ال�شِّ
تقول لمن لك عنده  فاأنت حين  القلوب،  اإّنها مفاتيح  الهّمة والمروءة.  ك  المتعب، وتحرِّ عرق 
حاجة، ولو كان دونك مقاًما اأو كان اأجيًرا لك، من ف�شلك اأو اعمل معروًفا، كن واثًقا اأّنه �شيوؤّدي 
العمل على خير وجه؛ لأنه �شيوؤّديه بمحّبة، ثم متى كافاأَتُه بكلمة ال�ّشكر اأو الّثناء اأو الّدعاء، زدَته 

ا على اإر�شائك. تعّلًقا بك، وحر�شً
تنتق�س  اأْن  فتحاول  ح�شابه،  على  تكون  ول  المادّي،  الأجر  عن  تغني  ل  الُحْلوة  والكلمة 
منه وتقت�شد؛ لأّن الأجر واجب، كما اأّن الخدمة واجبة، لكّن الكلمة الُحلوة عطاء؛ فحين يدفع 
�شاحب العمل الأجر وهو يقول: �شلمت يداك، ومتى يقب�س العامل اأجره وهو يقول ل�شاحب 
العمل: عّو�َس اهلل عليك، اأو يوِجز الثنان فيتبادلن كلمة اأ�شكرك، ي�شعر كالهما اأّنه فعل اأكثر من 
ْرفة، واأّن القلبْيِن حاّل محّل الجيبْيِن، واإذا  الواجب، واأّن عالقته بالآخر لم تعد عالقة منفعة ماديّة �شِ
الخدمة الماديّة ترتدي طابًعا اإن�شانًيا روحانيًّا هو الّطابع الوحيد الذي يجب اأن ي�شود العالقات 

ماأنينة وين�شر الهناء. بين الّنا�س؛ لأنه ي�شيع الطُّ
باأمرك، ولي�شت  فت�شدع  والزيت  الوقود  لها  توّفر  فالآلة  الإن�شان،  مزايا  الُحْلوة من  الكلمة 
في حاجة اإلى اأن تقول لها: من ف�شلك اأو اأ�شكرك، وهي توؤّدي العمل بدّقة واأمانة قد يعجز عنها 

الكلمة الُحْلوة
القراءة
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ل التعامل مع الآلة  ماء �شَمَم الآلة، الّنفو�س المتنّكرة لإن�شانيتها تف�شِّ الإن�شان، لكّن الّنفو�س ال�شّ
على التعامل مع الإن�شان، فت�شبح فل�شفة الّتعامل بين الّنا�س على اأ�شا�س عمل ُينَجز واأجر ُيدَفع ل 

ن�شيب للقلب ول لل�شان فيه، وت�شبح الحياة - كما قالت العاملة الأمّية - �شيًئا ل يطاق.
اأو  َزْيف  ي�شوبها  ل  واإيمان  اإخال�س  عن  �شادرة  �شادقة،  تكون  اأْن  الُحْلوة  للكلمة  وينبغي 
اأو  ُتقال  اإذ  الغيوب، والكلمة الحلوة  القلوب؛ لأن علمها عند عاّلم  نفاق. نحن ل نعلم ما في 
ُتكتب، ت�شل اإلينا مبا�شرة، فتنقر على وتر من اأوتار قلوبنا، ويكون لها �شداها الم�شتحّب. قد ل 
اأْن نحّدد مدى اإخال�شها، وقد نفّكر في ذلك، وقد ل نحاول الّتفكير في  يتاح لنا في كل مّرة 

ذلك، وح�شًنا نفعل.
هذه  اإر�شال  ل�شانك  عّودَت  اإذا  كذلك  حّداًدا"،  ت�شبح  الِحدادة  "بمزاولة  المثل:  يقول 
العبارات" اأ�شكرك، من ف�شلك، ا�شمح لي، اأ�شاألك العفو اأو المعذرة، �شلمت يداك، عّو�س اهلل 
عليك، بارك اهلل فيك"، فال بّد من اأن تفعل في نف�شك فعل الإيحاء، فالكلمات الطّيبة ت�شدر عن 

الّنف�س، وت�شقلها في الوقت ذاته.
وَلِئن كانت الكلمة الُحْلوة لزمة بين الّرئي�س والمروؤو�س، والخادم والمخدوم، فهي لي�شت 
ديق و�شديقه، ول يح�شَبنَّ اأحد  اأقّل لزوًما بين الأنداد: بين الّزوج وزوجته، والأب وابنه، وال�شّ
حيح، فعبارات التعاطف ت�شّد رباط الألفة  اأّن رفع الكلفة ينفي كلمة المحّبة، بل العك�ص هو ال�شّ
داقات. واإذا كان المرء ُي�شّر ب�شماع كلمات الّثناء من الغرباء، فهو اأكثر �شروًرا  وتُر�سُّ ُبنيان ال�شّ
بين اإليه اأولئك الذين يعي�شون معه اأكثر �شاعات حياته، والذين يوؤمن بهم  ب�شماعها من اأفواه الُمقرَّ
ويطمئّن اإلى اأقوالهم، ولعّل اأ�شعد الّنا�س َمْن يفوز باإعجاب زوِجه اأوًل وي�شمعها دائًما تثني عليه.

)محمد النّقا�س، مواليد الأرق، بت�شّرف(.

الأرق"  "مواليد  كتابه  في  كتبها  التي  مقالته  جمع  لبناني،  وناقد  كاتب  النّقا�س  محمد 
عام1960م الذي ي�شّم بين دفتيه ب�شًعا وثالثين مقالة، ومنها المقالة التي بين اأيدينا.

التّعريف بالكاتب
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اإ�شاعة المحّبة والألفة بين النا�س، وما  اأثر الكلمة الطّيبة وُح�ْشن الّتعامل في  تناولت المقالة 
الح�شن  الكالم  اأهمية  بتو�شيح  الإن�شانّي،  المجتمع  اأفراد  بين  العالقات  عليه  تكون  اأن  يجب 
واللباقة في الحديث، واأثره في القلوب، وفي تقوية اأوا�شر الألفة بين الّنا�س والأهل والأ�شدقاء، 

وبين العامل و�شاحب العمل.
ا في الّتفكير والّتعبير بلغة تبعث على الأمل  ومقالة  "الكلمة الُحْلوة" نهج فيها الكاتب نهًجا خا�شً
والّتفاوؤل في الّتعامل بين الّنا�س، ودْفعهم نحَو �شبل الحّق والخير؛ اإذ بدا الكاتب ملتزًما نحو مجتمعه 

ومحيطه، و�شعر �شعوًرا قويًا بما يعوزه لينه�س وي�شمو، وي�شبح اأجمل المجتمعات واأف�شلها.

جّو الن�ّص

1- اأ�شف اإلى معجمك الّلغوّي:
- الوابل            : المطر ال�ّشديد.

- ي�شوبها          : يخالطها.
ذه. - ت�شدع باأمرك : ُتَنفِّ

ْرف         : الخال�س لم يختلط بغيره. - ال�شِّ
2- عد اإلى اأحد معاجم الّلغة العربّية، وا�شتخرج معاني المفردات الآتية:

ْيف. الأنداد، النتهار، الزَّ
3- ما الجذُر الّلغويُّ لكّل من: 

، الألفة، الإيحاء. ماأنينة، تُر�سُّ الطُّ
4- فّرْق في المعنى بين الكلمتين اللتين تحتهما خّط في ما ياأتي:

- "الكلمة الُحْلوة لها �شداها الُم�شتحّب".
- قال علي الجارم:

داها َوَجرى في الأَْر�ِس َيْنُبوُع ُهًدى               َبْعَد اأَْن َحّرَقها َحرُّ �شَ
5- عد اإلى المعجم وا�شبْط بال�ّشكل عين الفعلين: )يقب�س، يعجز(، وفاء الفعل: )ي�شّد(.

المعجم والّدللة
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1- عاملت فتاة البيت الخادمة معاملة قا�شية:
اأ   - هاِت �شوًرا من هذه المعاملة.

ب- ما �شبب هذه المعاملة؟
جـ- هل تظّن اأّنها ت�شتحّق هذه المعاملة؟ بّين راأيك.

د  - ما الذي كانت تتوّقعه العاملة من اأهل البيت مقابل عملها؟
ا لالإحباط: 2- جعل الكاتب الّثناء �شبيالاً لالإخال�ص في العمل، والَق�ْشوة طريقاً

اأ   - اذكر بع�س �شور الّثناء والّتعزيز كما وردت في الن�ّس.
ب- بّين راأيك في ما ذهب اإليه الكاتب موافًقا اأو مخالًفا.

ا من حقوق العّمال. 3- ا�شتنتج من الّن�ّس حقًّ
4- ما اأثر المعاملة اللطيفة في نفو�س الآخرين؟

5- كيف يحر�س �شاحب العمل على توطيد عالقته بالعّمال، وتحفيزهم على العمل؟
6- اأ�شار الكاتب اإلى اأّن دفع �شاحب العمل الأجر للعامل واجب، والكلمة الُحْلوة عطاء:

اأ   - هل توؤّيد الكاتب في ذلك؟ ولماذا؟
ب- ما الذي ي�شفيه هذا العطاء على العالقة بينهما؟

جـ- بّين اأثره في المجتمع الإن�شانّي.
ح ذلك.  7- فّرق الكاتب بين اإن�شان مادّي، واإن�شان للعاطفة قيمة كبيرة في حياته، و�شّ

8- ل يقت�شر الّتعامل بالكالم الّطّيب على جماعة محّددة دون غيرها في المجتمع، بّين راأيك.
ح اإجابتك. 9- معاملة الآخرين بلباقة �شلوك اجتماعي اإيجابّي، اأهو مكت�شٌب اأم فطرّي؟ و�شّ

10- ما المق�شود بقول الكاتب:
اأ   - "واأّن القلبين حاّل محّل الجيبْيِن".

الفهم والتّحليل

6- ا�شتخدم الكاتب كلمة )زوج( للّدللة على المراأة، عد اإلى اأحد معاجم الّلغة العربّية، وتحّقق 
من ا�شتعمالها بهذه ال�شورة.
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ب- "بمزاولة الِحدادة ت�شبح حّداًدا".
جـ- "اإّن الكلمات الُحْلوة ت�شدر عن النف�س، وت�شقلها في الوقت ذاته".

ح اإلى اأّي مدى ا�شتطاع الكاتب الّتاأثير في متلقي الن�ّس، من وجهة نظرك. 11- و�شّ
12- ي�شيع على األ�شنة بع�س الّنا�س اأّن فالًنا ي�شتخدم الكلمات الرقيقة تمّلًقا اأو ِرياء لتحقيق ماآرب 

ة، بّين راأيك في هذا الكالم في �شوء َفْهمك الن�ّس. ومنافع خا�شّ
13- اأعِط ثالثة اأمثلة للكالم الّطيِّب من واقع حياتنا.

14- توّقْع م�شير مجتمع تطغى فيه العالقات المادّية على القيم الإن�شانّية.
ح ذلك في  15- لأ�شلوب الإن�شان في تعامله مع الآخرين اأثر في ك�شب قلوبهم اأو ك�شرها، و�شّ

راأيك.

ور الفنّية في ما ياأتي: ح ال�شّ 1- و�شّ
باح الباكر. اأ     - ويظهر اأّن رّبة البيت كانت قد اأمطَرْتها بمثل هذا الوابِل في ال�شّ

داقات.   ب- عبارات الّتعاطف تُر�ّس ُبنيان ال�شّ
جـ- ما اأحوَج اأ�شماَعنا اإلى الكلمة الُحْلوة، الكلمة اللطيفة...، اإّنها مفاتيح القلوب.

ل الّتعامل مع الآلة.  ماَء �شمَم الآلِة هي التي تف�شِّ د  - لكّن الّنفو�َس ال�شّ
ح دللة كّل عبارة من العبارات الآتية: 2- و�شّ

اأ     - تقول و�شوتها يختنق بالبكاء.
ب- تكّلمت الخادمة الأمّية بلغة فيل�شوف.

جـ- نعمل �شحابة الّنهار وبع�س الّليل.

د  - فتفّجر البركاُن، بركاُن الإن�شانيِة.
هـ - فتنقر على وتر من اأوتار قلوبنا.

3- ما المعنى الذي تفيده جمل من مثل: "عّو�س اهللُ عليك" و "بارَك اهللُ فيك"؟
4- ما دللة تكرار عبارة: "حياة ل تطاق" في الن�ّس في راأيك؟

التّذّوق الجمالّي
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ق�سايا لغويّة

اأ�سلوب التعّجب
التعجب ق�سمان:

1- قيا�شّي، وله �شيغتان، هما:
اأ    - )ما اأفَعَل( نحو: ما اأجمَل البت�شامَة المر�شومَة على محّياك!

ب- )اأفِعْل بـ( نحو: اأعِظْم بقا�ٍس يعدُل بين النا�س!
2- �شماعّي: يفهم من �شياق الجملة، نحو: اهللَ اهللَ على هذا الإنجاز! ما �شاء اهلل ما �شاء اهلل! هلل درُّ 

الّلغة العربّية لغة القراآن الكريم!
يعرب تركيب التعّجب القيا�شّي )ما اأفعل!( على النحو الآتي:

ما اأجمَل المنظَر!
ما: التعجبّية، ا�شم مبنّي على ال�ّشكون في محل رفع مبتداأ.

وجوًبا  م�شتتر  �شمير  وفاعله  التعّجب،  لإن�شاء  الفتح  على  مبنّي  جامد  ما�ٍس  فعل  اأجمَل: 
تقديره هو يعود على )ما(، والمنظر: مفعول به من�شوب وعالمة ن�شبه الفتحة الظاهرة على اآخره، 

والجملة الفعلّية )اأجمَل المنظَر( في محل رفع خبر المبتداأ.

يغة التي جاء عليها اأ�شلوب الّتعّجب في الآيتين الكريمتين الآتيتين: 1- بّين ال�شّ
اأ   - قال تعالى: {  
 }                                �شورة الكهف، الآية )26(.
ب- قال تعالى: {  }                                                  �شورة عب�س، الآية )17(. 

غ اأ�شلوَب تعّجب قيا�شيًّا من الأفعال الآتية، ووّظفها في جمل من اإن�شائك: 2- �شُ
َن، َجُمَل، َكُرَم َعُظَم، َح�شُ

3- اأعرب ما ياأتي: ما اأن�شَر خ�شرَة الّزرِع! 
4- ُعد اإلى الفقرة الثانية، وا�شتخرج منها اأ�شلوَب تعّجب قيا�شيًّا، واأعربه.

تدريبات
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الم�سدر الميمّي
الم�شدر،  عليه  يدّل  ما  على  ويُدّل  المفاعلة،  لغير  زائدة  بميم  يبداأ  م�شدر  الميمّي  الم�شدر 

خذ، َم�شّرة، َمْك�شب. نحو: َمْطلب، َم�ْشعى، َمْنفعة، َماأْ

1- ميِّز الم�شدر الميمّي من ا�شم المفعول من ا�شمي الّزمان والمكان في ما تحَته خّط في الآيات 
الكريمة الآتية:

اأ   - قال تعالى: {  } �شورة الأنعام، الآية )162(.

ب- قال تعالى: {  } �شورة الفرقان، الآية )71(.

جـ- قال تعالى: {  }                                                     �شورة النباأ، الآية )31(.

د  - قال تعالى: {  }          �شورة طه، الآية )59(.
هـ- قال تعالى: {  } 
�شورة �س، الآيتان )50-49(.

و  - قال تعالى: {  } 
�شورة التوبة، الآية )60(.

ز  - قال تعالى: {  }           
�شورة النازعات، الآيتان )41-40(.

ريح في ما تحَته خّط في الجمل الآتية: 2- �شع  م�شدًرا ميميًّا مكان الم�شدر ال�شّ
اأ   - وّفقك اهلل في نجاح �شعيك.

ب- اقراأ القراآن ليكون لك منه عظة.
دق نجاة. جـ- في ال�شّ

د  - اأْغِن نف�شك عن �شوؤال الّنا�س بالعمل.
3- ُعد اإلى ن�ّس القراءة، وا�شتخرج منه ثالثة م�شادر ميمّية.

تدريبات
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المقالة الجتماعيّة

علمّية  م�شاألة  اأو  عامة،  وفكرة  ا  خا�شً راأيًا  ح  تو�شّ نثري  اأدبّي  فّن  المقالة  اأّن  �شابًقا  در�شت 
يتناول فيها  بالبراهين. والمقالة الجتماعّية  اأو اجتماعّية ي�شرحها الكاتب ويوؤّيدها  اقت�شاديّة  اأو 
الكاتب حقائق واأفكاًرا مّت�شلة بظواهر اجتماعّية، وتعتمد على اللغة الب�شيطة، وتناأى عن التَّعقيد، 
وتّت�شم غالًبا بالإيجاز؛ ق�شيرة اأو متو�شطة الطول، وب�شهولة الألفاظ، وقربها من الحياة الواقعّية، 

وو�شوح معانيها وترابطها.

اقراأ المقالة الآتية، ثم اأجب عن الأ�شئلة التي تليها:

فِق ما ل يدرُكُه بالُعْنف يدرُك المرء بالرِّ

قال ال�ّشاعر:
ْفِق في اأْمِرِه                َي�ْشَتخرِج الَحيََّة ِمْن َوْكِرها َمْن ي�شَتِعْن بالرِّ

اأن تجعلنا محبوبين مّمن  التي ت�شتطيع  القاعدة الأخالقّية  بابت�شامِتَك" هي  تريُد  ما  "اطلْب 
�شيء  الّدنيا  في  فلي�س  جميًعا،  واإخال�شهم  الّنا�س  محّبة  بها  ونجتذب  اإلينا،  وت�شتميلهم  حولنا، 
ْحر، وقد ي�شتع�شي اأمر من الأمور على الإن�شان فال ي�شل اإلى  كالّرفق يفعل في النفو�س فعل ال�شِّ
حّله اإّل عن طريق الّرفق، فمن اّتخذه و�شيلة له تمّكن من تذليل اأ�شّد الم�شاعب، وفاز بما يطلب 

ولو عّز الطلب.
ورّبما �شاَدْفنا في حياتنا رجاًل يحترمه الّنا�س ويجّلونه، وقد ل نجد نحن - في نظرنا - ما 
ر ذلك من علم اأو مال، اأو منطق، اأو جاه اأو غير ذلك، وحين نم�شي في ا�شتك�شاف ال�ّشبب  يبرِّ
نجده الّرفق؛ فالّرجل الّرفيق ي�شتطيع اأْن ي�شتولَي على العقول، واأْن تعنَو اأمامه النفو�س وتغدو طوع 

اإرادته.

الكتابة
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وحيث يعتمد الإن�شان على الّرفق في معالجة �شوؤونه ي�شتطيع اأن يقنع اأ�شلب العقول بوجهة 
ولكن  المنطق،  قانوني  دفاعهم  يكون  اأن  اإلى  مرافعاتهم  في  يعمدون  المحامين  فبع�س  نظره، 
باأ�شلوب رقيق لّين، ل عنف فيه ول اإيماء بالّتطاول، ول تجاوز للحدود، واإذا بالمحكمة ترى في 

واب، فالإن�شان اللَِّبق ل يعجز اأْن يثبت بمنتهى ال�ّشهولة اأّن الحّق بجانبه. راأيهم ال�شّ

)علي ر�شا، الإن�شاء ال�ّشهل، بت�شّرف(.

1- ما نوع المقالة ال�ّشابقة؟
2- ما الفكرة العامة التي تناولتها المقالة؟

3- ا�شتخرج خ�شائ�شها َوْفَق ما تعّلمته في المقالة الجتماعّية.
اكتب مقالة بما ل يقّل عن مئة وخم�شين كلمة في واحد من المو�شوعين الآتيين، مراعًيا ما 

تعّلمته �شابًقا:
1- الكلمة الطّيبة اأ�شا�س دوام العالقات.

ْيف والّنفاق عْبٌء على المجتمعات الإن�شانّية. 2- الزَّ

بعد كتابتي المقالة اأتاأّكد من اأّنني:
1- رّتبت الأفكار وعر�شتها في فقرات مت�شل�شلة ومترابطة.

2- نّقحت مقالتي وحّررتها من الأخطاء اللغوية.
3- كتبت مقالة اجتماعّية مراعًيا �شروطها.

التقويم الذاتّي
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كْن بل�سًما
مختارات من لغتنا الجميلة

ــًما اإْن �شاَر دهُرَك اأْرَقما)1( ُكْن َبْل�شَ
اإّن الحيـــاَة َحَبـْتــَك كلَّ كنـــوِزها
ــْن واإْن لم ُتجَز حّتــى بالّثنا)2( اأَْح�شِ
َمــــْن ذا ُيكافــُئ زهـــــرًة فّواحــــًة
يا �شــاِح ُخذ علــَم المحّبــِة عنهما
لــو لــم َتُفــْح هــذي وهذا ما �شــدا
اأْيِقــْظ �شــعوَرَك بالمحّبــِة اإْن غفــا
اأَْحِبــْب فيغــدو الكــوُخ َكْوًنــا نيًِّرا
كــرَه الّدجــى)4( فا�شــوّد اإّل �ُشــْهُبُه
لو تع�شــُق البيــداُء)6( اأ�شــبَح َرْمُلها

وحــالوًة اإْن �شــاَر َغْيــُرَك َعْلقمــا
ل تبخَلــنَّ علــى الحيــاِة ببع�ــسِ ما
اأيَّ الجزاِء الغيــُث يبغي اإْن َهمى)3(
الُمترنِّمــا الُبْلُبــَل  ُيثيــُب  َمــْن  اأو 
اإّنــي َوَجــْدُت الُحــبَّ ِعلًمــا َقيِّما
ـما ــمًة وعـــا�َس ُمذمَّ عـا�شــْت ُمذمَّ
مى لــول �شــعوُر الّنا�ِس كانــوا كالدُّ
اأَْبِغ�ْس فُيم�شي الكوُن �شجًنا ُمظِلما
ما)5( َبِقَيْت لت�شحَك ِمْنُه كْيَف َتَجهَّ
زهًرا و�شــاَر �شــراُبها الخــّداُع ما

)1( الأرقم: الثعبان اأو الحّية.                           )2( الّثنا: المديح.                     )3( َهمى: �شاَل.
حراء.      )4( الّدجى: �شواد الليل وظلمته.                     )5( تجّهَم: عب�َس.                     )6( البيداء: ال�شّ

اأولع  فيه،  القلمية(  )الرابطة  اأع�شاء  ومن  المهجر،  �شعراء  كبار  من  لبناني،  �شاعر  )1889-1957م(  ما�شي  اأبو  اإيليا   )7(
والخمائل،  الجداول،  دواوينه:  ومن  الإن�شاني،  الّطابع  اأ�شعاره  على  ويغلب  ونظًما،  ومطالعة  وال�شعر حفًظا  بالأدب 

وتذكار الما�شي.

)اإيليا اأبو ما�شي)7(، الخمائل(. 

التحّية،  عبارات  فيها  ًحا  مو�شّ م�شّورة،  مطويّة   )Publisher( النا�شر  برنامج  با�شتخدام  �شّمم   
داقة، ووّزعها على  وعبارات ال�ّشكر التي تتبادلها وزمالءك، ومبّيًنا اأثرها في تعميق الموّدة وال�شّ

زمالئك.

النّ�شاط
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الوحدة العاشرة

القد�ض في قلوب الها�صمّيين

نتاجات الوحدة
يتوقّع من الّطالب بعد نهاية الوحدة اأن:

  ي�شتمع اإلى الّن�ّس الذي يقروؤه المعلِّم من كتّيب  ن�شو�س ال�شتماع.
  يتعّرف اأفكار ن�ّس ال�شتماع ويجيب عن اأ�شئلته. 

  يتحّدث اإلى زمالئه بطالقة ويحاورهم.
  يقراأ ن�ّس القراءة قراءة �شامتة متاأّنية بتمّعن.

  يحّدد الفكرة العامة لن�ّس القراءة.
وتي وفق ما يقت�شيه الن�ّس.   يقراأ الن�ّس قراءة جهرية �شليمة مراعًيا التنغيم ال�شّ

  ي�شيف اإلى معجمه الّلغوي مجموعة من المفردات الجديدة.
ح كيف عّبر ال�ّشاعر عن مكانة القد�س الّرفيعة عند الملك الح�شين بن طالل - طّيب اهلل    يو�شّ

ثراه - ومكانة الح�شين عند اأهلها.
  ي�شير اإلى دور الجي�س العربّي في القد�س.

ورة الفنّية في الق�شيدة. ح ال�شّ   يو�شّ
  يبرز العواطف الدينّية والقومّية والوطنّية في وجدان ال�ّشاعر.

  يفّرق بين كم ال�شتفهامّية وكم الخبريّة.
  يكتب الألف المق�شورة كتابة اإمالئّية �شحيحة.

  يكتب مو�شوًعا مراعًيا و�شوح الأ�شلوب وقّوته وجماله.
  يتذّوق جمال الّلغة العربّية بقراءة ن�ّس المختارات ال�شعرّية.
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الوحدة 
العا�صرة

عن  اأجب  ثم  ال�شتماع،  ن�شو�س  كتّيب  من  معلِّمك  عليك  يقروؤه  الذي  الن�ّس  اإلى  ا�شتمع 
الأ�شئلة الآتية:

1- تحّدث اإلى زمالئك عن المعالم الّدينية التي تعرفها في مدينة القد�س.
2- حاور زمالءك في التَّ�شحيات والبطولت التي قّدمها الجي�س العربّي على اأر�س القد�س.

1- بّين دور ال�ّشريف الح�شين بن علي - طّيب اهلل ثراه - في اإعمار القد�س.
2- لماذا طالب اأهالي القد�س والأعيان بدفن ال�ّشريف الح�شين بن علي - طّيب اهلل ثراه - 

في الحرم ال�ّشريف؟
3- اإلَم دعا المغفور له جاللة الملك عبداهلل الأول بعد حرب عام 1948م؟

بن  الح�شين  الملك  جاللة  له  المغفور  عهد  في  الثاني  الها�شمي  الإعمار  ا�شتمل  عالَم   -4
طالل؟

5- اذكر الّتوجيهات التي اأ�شدرها جاللة المغفور له الملك الح�شين بن طالل، اإثر حريق 
هاينة. الم�شجد الأق�شى على اأيدي ال�شّ

6- و�شح بع�س اإنجازات الإعمار الها�شمّي في عهد جاللة الملك عبد اهلل الثاني ابن الح�شين 
حفظه اهلل ورعاه.

7- �شف حال الأماكن المقّد�شة من غير اإيالئها الّرعاية والهتمام، من وجهة نظرك.
8- ما واجبنا تجاه مقّد�شاتنا لتبقى �شامدة اأمام عثرات الّزمن؟

ال�ستماع

التّحّدث

القد�ض في قلوب الها�صمّيين
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ر�صالة من باب العامود
القراءة

الِقباُب نادْتَك  الُقد�ِس  حبيَب  يا 
ــي ُة َعـــْيـــَنـــْيـــَك وف ـــا ُقــــــرَّ ـــه اإنَّ
الــذي الــَعــْهــِد  على  ـــاُء  والأحـــّب
اأهداِبِهْم على  الغالي  َر�ْشُمَك 
ــُهــْم ــيــا فــاِر�ــشَ ـــــُل َف ْه ــــُم الأَ َوُه
هائٌج ــٌر  ــْح َب ــَك  ــَف ــْل َخ ــْر  ــشِ ــ� وَي
ِهْم اأنفا�شِ ِمْن  ال�ّشاحاِت  على  كْم 
يٍد ــْن  ِم ــْم  َك الُعلى  ــاِب  ب وعلى 
ــاُل والأقــ�ــشــى لهم ــط ــُم الأب وه
ِفــًدى اأعــرا�ــُس  ْمُر  ال�شُّ والجباُه 
َدًمــا الُبطولِت  ــاُب  ب َيكْن  اإْن 
ِمْن للُقْد�ِس  ما  الُقْد�ِس  حبيَب  يا 
المدى ــــْلُء  ِم الــتــي  الــمــاليــيــُن 
محنِتها فــي  الــقــد�ــَس  اأنَّ  غــيــَر 
ًدى �شَ ل  لكْن  نــادْيــَت  ولــَكــْم 
بيَرَقها ــا  ي الــقــد�ــِس  حبيَب  ــا  ي
ُمْجتِمٌع الِحمى  �َشْمُل  وغــًدا 

والمحاريــُب َفَقــْد طــاَل الغياُب
َزنـــِْدَك الَو�ْشُم وللَكفِّ الِخ�شاُب
َقَطعوُه والهوى - بْعُد - �شــباُب
�شــْيٌف وكتــاُب رايــٌة وا�ْشــُمَك 
كاُب اأَ�ْشــِرِج الُمْهَر ُيطاِوْعــَك الرِّ
َيْفَتدي الأق�شــى واأمواٌج ِغ�شاُب
وردٌة فاحــْت وكْم جاَد �َشــحاُب
ــهاُب ــْت وكــْم �شــعَّ �شِ ٍة َدقَّ ُحــرَّ
ــعاُب وال�شِّ وابي  الرَّ َتْزهــو  وِبِهْم 
وعليهــا ِمْن �َشــنا المجــِد اإهاُب
بــاُب للجنَّــِة  ــْمُر  ال�شُّ فالجبــاُه 
َيبــاُب فال�ّشــاُح  اإّلَك  ُمْنِقــٍذ 
ما لها فــي َنَظِر الغازي ِح�شــاُب
وحَدهــا �شــابرٌة والأهــُل غابوا
ولَكْم اأ�شــمْعَت لكــْن ل جواُب
حاُب �شــوف َتْلقانــا ونْلقاهــا الرِّ
وغــًدا للم�شــجِد الأق�شــى ماآُب

)حيدر محمود(.
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األقى ال�ّشاعر هذه الق�شيدة بين يدي جاللة المغفور له الملك الح�شين بن طالل - طّيب اهلل 
ثراه - في احتفال للقوات الم�شّلحة الأردنّية - الجي�س العربّي بمنا�شبة ذكرى الإ�شراء والمعراج 
عام 1970م، وعر�س فيها مكانة القد�س في وجدان الها�شميين الذين اأولوا القد�س والمقد�شات 
الّدينّية عناية واهتماًما كبيرين، وقد ظهرت في هذه الق�شيدة م�شاعر الفخر والعتزاز بالعالقة التي 
بوابة  بت�شويرها بما تمثّله من رمز دينّي عميق، فهي  ال�ّشاعر  بالقد�س، فاحتفى  الها�شميين  تربط 

المحّبة وال�ّشالم، �شّحى ال�ّشهداء من اأجلها، وقّدم الجي�س العربّي ت�شحياته على اأ�شوارها.

حيدر محمود �شاعر اأردنّي معا�شر، ولد في َحْيفا عام 1942م، عمل في الإعالم، ثّم عمل 
مديًرا لدائرة الثقافة والفنون، ثم ُعّين �شفيًرا للمملكة في تون�س، ثّم وزيًرا للثقافة، ُعرف بق�شائده 
الّنهر يغني( و)من  الّدفلى على  الّر�شيق. ومن دواوينه: )�شجر  الوطنّية، وبح�ّشه العذب واأ�شلوبه 

اأقوال ال�ّشاهد الأخير( و)عباءات الفرح الأخ�شر( ومنه اأخذت هذه الق�شيدة.

1- اأ�شف اإلى معجمك الّلغوّي:
ن به من ِحّناء ونحوه. ب وُيتَلوَّ - الِخ�شاب: ما ُيْخ�شَ

ْرج، ي�شع فيها الفار�س قَدمه. كاب   : حلقة من حديد ُتعّلق في ال�شَّ - الرِّ
عب، وهو انفراج بين جبلين. عاب  : مفردها ال�شِّ - ال�شِّ

- اليباب    :  الأر�س الخالية.
حاب : مفردها الّرْحبة، وهي الأر�س الوا�شعة. - الرِّ

- الماآب   : المرجع.

جّو الن�ّص

التعريف بال�ّساعر

المعجم والّدللة
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2- ُعد اإلى المعجم، وا�شتخرج معاني الكلمات الآتية:
ْند، ال�ّشنا، الإهاب.  الزَّ

3- ما مفرد كّل من:
الِقباب، الأهداب، الجباه، الّروابي.

4- فّرق في المعنى في ما تحَته خّط في كّل مجموعة مّما ياأتي:
اأ   - َر�ْشـُمَك الغـالي عـلى اأهــداِبـِهْم             رايــٌة وا�ْشـُمَك �شــْيٌف وكــتاُب

- قال اأبو نوا�س:
لقد طاَل في َر�ْشِم الّدياِر بكائي           وقــد طـاَل تــْردادي بها وعنائي
ُة عـــيـَنــْيــَك وفـي           َزْنـِدَك الَو�ْشُم وللَكفِّ الِخ�شاُب ب- اإنَّــــهــا ُقـــــرَّ

- من حقوق الّطريق كما بّينها الّر�شول : "َغ�ّس الب�شر، وكّف الأذى، ورّد ال�ّشالم، 
والأمر بالمعروف، والّنهي عن المنكر".

جـ- والأحــّبـاُء عـلى الَعــْهـِد الــذي             َقَطعوُه والهوى - بْعُد - �شباُب
خرة في عهد الّدولة الأمويّة. - �ُشيِّدْت قّبُة ال�شّ

ْرج، اأكمل  5- ا�شتقت العرُب اأفعاًل من الأ�شماء الجامدة، نحو: األَجَم من الّلجام، واأ�ْشَرَج من ال�شَّ
�شفويًا:

 ،......... من  ذّهَب   ،......... من  ا�ْشتْحَجَر   ،......... من  اأبَحَر  من.........،  خّيَم 
تخ�ّشَب من .........، واأ�شحَر من .........، وبْلَوَر من......... .
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ثراه، ما  الح�شين بن طالل طّيب اهلل  الملك  الق�شيدة  الِقباب والمحاريب في مطلع  1- نادت 
دللة الِقباب والمحاريب كما وردت في الق�شيدة؟

2- عّبر ال�ّشاعر عن مكانة القد�س الّرفيعة عند الملك الح�شين بن طالل طّيب اهلل ثراه، ومكانة 
الح�شين عند اأهلها، بّين ذلك.

3- في قول ال�ّشاعر:
والأحـّباُء على العْهِد الّذي          َقطعوُه واْلَهوى -بْعُد- �َشباُب

اأ   - من هم الأحّباء؟
ب- ما العهد الذي قطعوه؟

4- في قول ال�ّشاعر: 
كاُب َوُهـُم الأَْهــُل َفـيا فـاِر�َشُهْم          اأَ�ْشِرِج الُمْهَر ُيطاِوْعَك الرِّ

اأ   - من الفار�س الذي يتحّدث عنه ال�ّشاعر؟
ب- من الأهل؟

جـ- ما دللة: "اأ�شِرِج الُمهر"؟
كاُب"؟ د  - ما دللة: "يطاوعَك الرِّ

ح كيف عّبر ال�ّشاعر عن ذلك. 5- اأ�شار ال�ّشاعر اإلى اأّن القد�س هي اأر�س البطولة وال�ّشهادة، و�شّ
6- تحّدث ال�ّشاعر عن ت�شحيات الجي�س العربّي من اأجل القد�س:

اأ   - حّدد موطن ذلك في الق�شيدة.
ب- اذكر �شوًرا من هذه الّت�شحيات لم ترد في الق�شيدة.

جـ- ما النطباع الذي تخرج به عن الجي�س العربّي عندما تقف على ت�شحياته فداء للقد�س. 
7- بدا ال�ّشاعر متفائاًل بالم�شتقبل، عالَم يعتمد ال�ّشاعر في ذلك، في راأيك؟

8- هاِت من الن�ّس ما يتوافق ومعنى قول اأحمد �شوقي:
َجٍة ُيـَدقُّ رَّ وللُحريِّة الَحمراِء باٌب             بُكلِّ يـٍد ُم�شَ

9- اأ�شار ال�ّشاعر اإلى غياب الوحدة العربّية، ما الّطريق اإلى تحقيقها في راأيك؟

الفهم والتّحليل
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10- ا�شتخدم ال�ّشاعر كلمات وعبارات من مثل: ) منِقذ، نادْيَت، اأ�شمْعَت( في خطاب الملك 
الح�شين طّيب اهلل ثراه، ماذا ت�شتنتج من ذلك؟

11- بّث ال�ّشاعر الحياة في المكان، فظهرت القد�س في الق�شيدة �شامدة ت�شتغيث بمحّبيها:
اأ   - ما دللة بعث ال�ّشاعر الحياة في القد�س؟

ب- اأين تكمن قّوة �شمودها في راأيك؟
12- ما اأهّم الأخطار التي تتعّر�س لها المقّد�شات في بيت القد�س؟

13- ما واجب الأّمة العربّية تجاه القد�س؟
14- ما المعاني التي تثيرها في نف�شك لفظة "القد�س"؟

ورة الفنّية في ما تحته خّط في الأبيات الآتية: ح ال�شّ 1- و�شّ
اأ    - يا حبيَب الُقد�ِس نادْتَك الِقـباُب              والمحاريُب، َفـَقْد طـاَل الغـياُب
ب- والأحــّبــاُء على الَعــْهـِد الــذي               َقَطـعوُه والهـوى -بْعُد- �شـباُب
جـ- َر�ْشــُمَك الغالي على اأهداِبـــِهْم               رايـــــٌة وا�ْشــُمَك �شـْيٌف وكتاُب
ــهاُب ٍة َدقَّـْت وكـْم �شــعَّ �شِ د  - وعلى بـاِب الُعـلى َكــْم ِمـْن يــٍد              ُحــرَّ

2- ما دللة ما تحَته خّط في الأبيات الآتية؟
ُة عيَنـــــــْيــَك وفي               َزْنــِدَك الَو�ْشـُم وللَكفِّ الِخ�شاُب اأ    - اإنَّـــها ُقـــرَّ
ب- َر�ْشــُمَك الغالي على اأهداِبـــِهْم              رايــــــٌة وا�ْشــُمَك �شـْيٌف وكتاُب
ِهْم              وردٌة فاحــْت وكْم جــاَد �َشحاُب جـ- كْم على ال�ّشاحاِت ِمْن اأنفا�شِ
ــْر َخْلــَفَك َبــْحٌر هـــائــٌج              يفـتدي الأق�شى واأمـواٌج ِغـ�شاُب د  - وَي�شِ
ـْمُر اأعـرا�ُس ِفــًدى            وعليها ِمــْن �َشــنا المـجـِد اإهـــاُب هـ - والجــباُه ال�شُّ

3- ما دللة الّتكرار في قول ال�ّشاعر: )يا حبيب القد�س(، و)الجباه ال�ّشمر(؟
4- برزت العواطف الدينّية والقومّية والوطنّية وا�شحة في وجدان ال�ّشاعر، مّثل لهذه العواطف 

من الن�ّس.

التّذّوق الجمالّي
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1- مّيز كم ال�شتفهامّية من كم الخبريّة، وا�شًعا عالمة �شوؤال بعد جملة كم ال�شتفهامّية في ما 
ياأتي:

اأ   - قال تعالى: {  } 
�شورة البقرة، الآية )249(. 

ب- قال ر�شول اهلل : "كم ِمْن اأَ�ْشَعَث اأَْغَبر ذي ِطْمَرين، ل ُيوؤَبه له، لو اأَق�شم على اهلل َلأَبّره". 
)رواه الّترمذي(. 

جـ- كم كيلومتًرا تبعُد العقبة َعن عّماَن 
د  - قال البحتري:

ِلَك والأيـادي ٌل َكَف�شْ َوَكْم َلَك ِمْن َيٍد َبي�شاَء عندي           لها َف�شْ
هـ- كم دولًة عربّيًة تطلُّ على البحر الأبي�س المتو�شط

تدريبات

ق�سايا لغويّة

كم ال�ستفهاميّة وكم الخبريّة

اإلى جواب،   تحتاج  اأي  الّتعيين؛  بها  وُيطلب  والفعل،  ال�شم  تدخل على  ال�شتفهامّية:  1- كم 
وياأتي تمييزها مفرًدا من�شوًبا اإذا كان ا�شًما، نحو: كم طالًبا نجح في المتحاِن؟ 

2- كم الخبرّية: تفيد الّتكثير، وياأتي تمييزها مجروًرا بالإ�شافة اأو بحرف الجّر، �شواء اأكان ا�شًما 
مفرًدا اأم جمًعا، نحو: كم عالٍم خدم الوطن، وكم ِمْن مري�ٍس �شفاُه اهلل، ويجوز حذفه اإن دّل 

عليه ال�ّشياق، نحو قول حافظ اإبراهيم متحدًثا عن بيته:
َكْم َمرَّ بي فيه عي�ٌس ل�ْشُت اأذُكُره            َوَمرَّ بي فيه َعْي�ٌس ل�ْشُت اأن�شاُه

ٍة َمرَّ بي عي�ٌس. والتقدير: َكْم َمرَّ
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كتابة الألف المق�سورة

- تكتب الألف المق�شورة قائمة ب�شورة ) ا ( اإذا كانت منقلبة عن واو في الفعل الثالثي، نحو 
الزائد على ثالثة  ال�شم والفعل  واإذا وقعت في  )الع�شا(،  الثالثي، نحو  )رجا(، وال�شم 
اأحرف و�شبقت بياء، نحو )الهدايا(، و)يحيا(. وي�شّذ عن هذه القاعدة ا�شم العلم )يحيى( 

تمييًزا له من الفعل )يحيا(.
- تكتب الألف المق�شورة ب�شورة )ى( اإذا كانت منقلبة عن ياء في الفعل الثالثي، نحو )�شعى( 
وال�شم الثالثي، نحو )الفتى( واإذا وقعت في ال�شم والفعل الّزائد على ثالثة اأحرف، وغير 

م�شبوقة بياء، نحو )م�شطفى، ا�شت�شقى(.
ا بالّرجوع اإلى المثنى اأو  - ويمكن اأن يعرف اأ�شل الألف في الأ�شماء اإذا كان ياًء اأو واًوا اأي�شً

برّد الجمع اإلى مفرده اأو بجمع الكلمة جمع موؤنث �شالًما، نحو:
وان(. �شْ وان )من الرِّ وان، فتى: َفَتيان، اأذى: اأََذيان، ر�شا: ِر�شَ ع�شا: َع�شَ

ُقرى: قرية، ُذرا: ذروة، ِر�شا: ر�شوة.
وات. ُهدى: ُهَديات، َمها: َمَهوات، َع�شا: َع�شَ

2- اأعرب ما تحَته خّط في ما ياأتي:
اأ   - كم مدر�شًة في محافظة اإربد؟

- قال ال�ّشاعر:
ب- وكْم �شاحٍب قد جلَّ عن َقْدِر �شاحٍب           فاألقى لُه الأ�شباَب فارتقيا مًعا

3- ا�شبط اآخر ما تحَته خّط في قول العبا�س بن يعي�س:
كْم اإِخوة لَك لم يلْدَك اأبوُهُم             وكـاأنَّـما اآبــاوؤُهـم َوَلــدوكـا

4- ُعد اإلى الق�شيدة، وا�شتخرج منها )كم(، وبّين نوعها.
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الأ�سلوب
الكالم  نظم  اأو  المعاني،  عن  بها  ُيعّبر  التي  والّتعبير  والّت�شوير  الّتفكير  طريقة  هو  الأ�شلوب 
من  فلكّل  المو�شوع،  باختالف  الأ�شلوب  ويختلف  الخيال،  وعر�س  الأفكار  لأداء  وتاأليفه 
المقالة، والق�شيدة، والخطابة، والرواية اأ�شلوب خا�س، حتى قيل: »الأ�شلوب هو المو�شوع«. 
ا الأ�شلوب طريقة الكاتب في بّث اأفكاره ومعانيه وت�شبيهاته الخا�شة في مو�شوع معّين  وقيل اأي�شً

بطريقة تختلف عن اأ�شاليب غيره في المو�شوع نف�شه.

الكتابة

تدريبات

ورة التي ر�شمت عليها في ما تحَته خّط في ما ياأتي: 1- بّين �شبب كتابة الألف المق�شورة بال�شّ
اأ   - قال تعالى: {  }                                        �شورة طه، الآية )5(.

الحة. ب- دعا الّرجل اهلل تعالى اأْن يهَبه الّذرية ال�شّ
جـ- قال : "اليد العليا خير من اليد ال�ّشفلى". )متفق عليه(.

د  - مكة المكّرمة اأّم القرى.
هـ -  رثى ال�ّشاعر �شديقه.

و  - قال ال�ّشاعر:
يُتُه يحيى ِلَيْحيا فلم يكْن           لــردِّ قـ�شـاِء اهلل فيه �شـبـيُل و�شمَّ

2- امالأ الفراغ باألف مق�شورة )ا، ى( معّلاًل:
هدايــ...، ُيمنـ...، امتطـ...، َحمـ... .

2- اجمع الكلمات الآتية مراعًيا كتابة الألف المق�شورة فيها كتابة �شحيحة عند الجمع:
ق�شّية، �شكوى، ِبنية.

4- ُعد اإلى الأبيات ال�شتة الأولى من  الق�شيدة، وا�شتخرج منها كلمتين تنتهيان باألف مق�شورة، 
معّلاًل كتابتهما بال�شورة التي جاءتا عليها.
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ومن اأهم �شفات الأ�شلوب:
1- الو�سوح: اأن يكون اأ�شلوب الكاتب مفهوًما يرمي اإلى اإفادة قّرائه ورفع م�شتواهم الثقافي.

نف�س  في  والنفعالت  العواطف  واإثارة  والحما�شة،  ال�ّشعور  وبعث  العقول،  باإيقاظ  القّوة:   -2
المتلقي. فالكاتب الذي يدرك الحقائق بو�شوح، ويعتقدها ب�شدق، تجد في عبارته �شدى 

ذلك، وهي قّوة ل تكون بالتقليد والت�شّنع، بل هي من �شحة الفهم وبعد اأغواره.
فتمثل  للثانية  حكاية  الأولى  تكون  حتى  والمعاني  الألفاظ  بين  الطبيعية  المالءمة  الجمال:   -2
الم�شّور  فالخيال  وذوقه،  الأديب  خيال  عن  ت�شدر  �شفة  والجمال  واأ�شواتها.  حركاتها، 
ا رائًعا، والّذوق  اإدراًكا حادًّ اأ�شرار جميلة  يّت�شل بها من  يدرك ما في المعاني من عمق وما 

يختار اأ�شفى العبارات واأليقها بهذا الخيال الجميل.
)اأحمد ال�ّشايب، الأ�شلوب(.

اكتب في واحد من المو�شوعين الآتيين، مراعًيا ما تعّلمته �شابًقا:
1- الّتراث ال�ّشعبي في فل�شطين اإرٌث وطنّي اإن�شانّي ووثيقة اجتماعّية.

2- تخّيل نف�شك تقف اأمام الم�شجد الأق�شى المبارك، �شف �شعورك، م�شتنطًقا الم�شجد وهو 
ي�شكو اإليك ما اأ�شابه من الحتالل.

بعد كتابتي المو�شوع اأتاأّكد من اأّنني: 
1- و�شفت م�شاعري ب�شورة جميلة.

حت الّدللت التي اأرمي اإليها في المو�شوع. 2- و�شّ
3- ا�شتخدمت األفاًظا قّوية موؤّدية للمعنى.
ور الفنّية. 4- وّظفت عن�شر الخيال وال�شّ

التقويم الذاتّي
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في َفْتح بيت المقد�ص
مختارات من لغتنا الجميلة

ُجْنــُد ال�ّشـــماِء لهــذا الُمْلــِك اأْعـواُن

متــى راأى الّنا�ُس ما تحكيــه من َزَمٍن

هــذي الُفتــوُح ُفتــوُح الأنبيـــاء ومــا

ــُرُخ واْلـ ت�شــعوَن عاًما بــــالُد اهلل َت�شْ

فــالآن َلّبى �شــالُح الــّديــن  َدْعَوَتُهْم

ِخَرْت هــذي الفــتوُح وما للنا�شــر ادُّ
طِلًما)1( رك ُم�شْ في ن�شِف �َشــْهٍر َغدا لل�شِّ

لــو اأنَّ ذا الفْتــَح في عهــــد النبّي لقد

تحــر�ُشــُه لالإ�شــالِم  ُيبـقيــك  فــاهللُ 

َمْن �َشــكَّ فيهــم فهــذا الفتــُح ُبْرهاُن

ــْت َقْبــُل اأزمــاٌن واأزمـــاُن وقــْد َم�شَ

ــْكِر بالأْفعــاِل اأَْثماُن لهـــا �شــوى ال�شُّ

ُعْمَيـــاُن و  ــمٌّ  �شُ اأَن�شــاُرُه  اإ�شـــالُم 

ِمْعـــواُن للِمْعــواِن  هـــو  َمــْن  باأَْمــِر 

�َشــَمْت لها ِهَمــُم الأمالِك ُمــْذ كانوا

وبـلــداُن اأقــطــاٌر  منــه  ــَرْت  َفُطهِّ

وقــــراآُن اآيــــاٌت  فيــه  َلــْت  َتَنزَّ

ِمــن اأْن ُي�شــاَم وُيلفــى وهــو حيــراُن

رك. )1( م�شطلًما: م�شتاأ�شاًل ال�شِّ
)2( الح�شن بن علي الجوينّي، )ت 586هـ(، �شاعر وكاتب من بغداد، لّقب بفخر الكّتاب لخّطه الرائق، ولفظه ال�شائق، 

وقال هذه الق�شيدة في فتح بيت المقد�س على يد �شالح الدين الأيوبّي.

الجوينّي)2(
)�شّيد ح�شين العفاني، تذكير النف�س بحديث واقد�شاه، الجزء الأول(. 

 ُعد اإلى اأحد الم�شادر المكتبّية، وابحث في الق�شائد التي قيلت في فتح بيت المقد�س، واختر 
واحدة منها تناق�شها مع زمالئك، واقراأها في الإذاعة المدر�شّية. 

 اجمع �شوًرا تمّيز قبة ال�شخرة الم�شرفة من الم�شجد الأق�شى، واعر�شها اأمام زمالئك با�شتخدام 
.)Power point( برنامج العرو�س التقديمية

النّ�شاط
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الوحدة الحادية عشرة

قلب نبتة

نتاجات الوحدة
يتوقّع من الّطالب بعد نهاية الوحدة اأن:

  ي�شتمع اإلى الّن�ّس الذي يقروؤه المعلِّم من كتّيب  ن�شو�س ال�شتماع.
  يتعّرف اأفكار ن�ّس ال�شتماع ويجيب عن اأ�شئلته. 

  يتحّدث اإلى زمالئه بطالقة ويحاورهم.
  يقراأ الق�شة قراءة �شامتة متاأّنية بتمّعن.

  يحّدد الفكرة العامة لن�ّس القراءة.
وتي َوْفَق ما يقت�شيه الن�ّس.   يقراأ الن�ّس قراءة جهرية �شليمة مراعًيا التنغيم ال�شّ

  ي�شيف اإلى معجمه الّلغوّي مجموعة من المفردات الجديدة.
ح نظرة القا�ّس الأولّية اإلى النبتة.   يو�شّ

  ي�شير اإلى جملة من الحقائق العلمّية المتعّلقة بالنبات.
  يبّين الهدف من الق�شة.

ور الفنّية في الن�ّس. ح ال�شّ   يو�شّ
  ي�شتخرج الّتمييز ويحّدد نوعه في الن�ّس.

ة مراعًيا عنا�شرها الفنيَّة.   يكتب ق�شّ
  يتذّوق الن�ّس ال�ّشعري بقراءة المختارات.
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عن  اأجب  ثم  ال�شتماع،  ن�شو�س  كتّيب  من  معلِّمك  عليك  يقروؤه  الذي  الن�ّس  اإلى  ا�شتمع 
الأ�شئلة الآتية:

1- تحّدث اإلى زمالئك في اأّن نجاح الإن�شان في حياته مرّده اإلى قدرته على التكّيف مع بيئته ومحيطه.
2- حاور زمالءك في الأثر الإيجابّي للنباتات والأزهار في حياة الإن�شان.

ح اأهمّية نباتات الّزينة كما ورد في الن�ّس.  1– و�شّ
2- لماذا ُي�شتحّب �شراء تلك الّنباتات بعد ف�شل ال�ّشتاء؟

3- كيف يمكن العناية بها عند نقلها اإلى المنازل؟
4– يحتاج نمو نباتات الّزينة اإلى عنا�شر �شرورية، اذكر ثالثة منها.

ح دللة الأعرا�س المر�شّية الآتية على نباتات الّزينة:  5- و�شّ
اأ   - ا�شفرار الأوراق و�شحوبها. 

ب- تحّول اأطراف الأوراق اإلى اللون البنّي.
جـ- جفاف الورق وتجّعده.

6- �شمِّ اأربعة من نباتات الّزينة وردت في الن�ّس.
7- لزراعة هذه الّنباتات في المنازل �شلبيات:

اأ   - اذكر بع�شها.
ب- كيف يمكن اأن نتجّنب هذِه ال�ّشلبيات؟

ح ذلك. ناعّية اأم الّطبيعّية في راأيك؟ و�شّ 8- اأيُّما اأف�شل نباتات الّزينة ال�شّ

ال�ستماع

التّحّدث

قلب نبتة

الوحدة الحادية ع�صرة
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ت وحدتي واقتحمت حياتي، واأعرف لماذا  اأعرف لماذا �شاق �شدري بتلك الّنبتة التي تحدَّ
الذي  )ح�شني(،  �شديقي  ئ  اأبرِّ اأن  من  لي  بّد  ل  المخجل.  الحّد  ذلك  اإلى  بها  عالقتي  �شاءت 
الذي تعاطف معي،  ديق  ال�شّ ب�شبب ذلك  اأكرهها  لم  فاأنا  �شفائي من مر�شي،  بمنا�شبة  اأح�شرها 

وزارني في بيتي، م�شطحًبا تلك النبتة، بلفافتها ال�ّشّفافة.
�شحيح اأّنه هو الذي اختار لها ذلك المكان اأ�شفل جدار الغرفة، وو�شعها فيه بعد اأن نزع عنها 
اأّنه �شرح لي بحر�شه المعهود، وبما ي�شبه الإمالء، مهاّم رعايتها  َبر، و�شحيح  لفافة الورق وال�شَّ
التي اأتعبتني في ما بعد، اإل اأّنه لم يكن �شبًبا في العداء الذي نما بيني وبين تلك النبتة باأوراقها التي 

ت�شبه ر�شم القلب.
بيني وبينها، قد راأيت فيها مجّرد  اأو بغ�س  اأ�شعر ب�شرورة وجود عالقة حّب  البداية لم  في 
اإطارات  اأو حّتى  والخزانة،  والِمْدفاأة،  والّطاولة،  الكر�شي،  مثل  الغرفة،  واحدة من موجودات 

ور على الجدار. ال�شّ
غير اأّنني بعد اأيام، تنّبهُت اإلى ما يثيره �شمتها من ال�ّشاأَم في نف�شي، ما الذي يجذبني اإلى مجّرد 
َرة مثل الّتماثيل الّنحا�شّية اأو البال�شتيكّية، ُتحملُق في �شقف الغرفة القاتم، اأو في الجدران  مَّ نبتة ُم�شَ
رة، اأو ربما في تقاطيع وجهي، ول �شّيما تلك الأخاديد المتقاطعة في جبهتي  الُم�شفّرة الُمتق�شِّ

وفي خدي؟
اإّنها نبتة ُمتِعَبة وُمْقِلقة في اآن مًعا، وهي تحتاج اإلى عناية يومّية كي تنمو ببطنها ال�شميك، كما 
اأنها ترغمني كّل �شباح على اإزاحة ال�ّشتائر كي ترى الّنور اأو يراها، وتجبرني على ريّها، وتنظيف 

اأوراقها من الغبار، ثم ت�شميدها بين مّدة واأخرى، اأجزم باأني كرهتها.
البيوت  التي تعي�س داخل  النباتات  اأّن  حف، من  اإحدى ال�شّ اأثار غيظي، هو ما قراأته في  ما 
تحتاج اإلى من يبت�شم لها اأحياًنا؛ لأنها مخلوقات ح�ّشا�شة، كائنات حّية تتلّقف البت�شامة، كما 

وء الذي يبعث الحياة في عروقها. ال�شّ

ر�صم القلب
القراءة



156

اأكثر الأمور  اأمام  اأكاد اأرخي �شفتّي  اإّن البت�شام لي�س من طبعي، فاأنا ل  هذا ما ينق�شني، ثم 
طرافة. )ح�شني( الذي جاء بها يعرف هذه الحقيقة، فكيف يمكنني البت�شام لمجّرد نبتة بليدة؟

اأف�شل حّل هو اأْن اأ�شعها خارج الغرفة، عند زاوية درج العمارة،  لكّن )ح�شني( اأو�شاني باأّل 
اأنقلها من مكانها؛ لأّن تغيير موقعها �شيوؤّدي اإلى ا�شطرارها للّتكّيف مع المكان الجديد، وقد ل 

ينا�شبها، فتذبل وتموت.
عيوب  من  التخّل�س  في  برغبتها  يوحي  بما  ونمت  النبتة،  تلك  انتع�شت  اآذار،  �شهر  خالل 
حياتي،  يدهم  كائن  حال  اأيّة  على  فهي  معها،  امت  ال�شّ �شراعي  يوقف  لم  هذا  ولكن  �شمتها، 
يخرق وحدتي، ويتدّخل في يومياتي، لماذا ل اأتخّل�س منها؟ األ يمكن اأن يكون )ح�شني( قد تاآمر 

على حياتي بو�شعها في غرفتي؟
حين اقتربْت يدي من �شاقها، تح�ّش�شُت تلك ال�ّشاق، اإّنها خ�شنة مع طراوتها، فّكرُت: لْن 

ي�شتغرق الأمر اأكثر من ثانية واحدة، اأدير يدي، فاأق�شف ال�ّشاق، حركة واحدة واأرتاح منها.
اإلى  تنتمي  فعلة  ارتكاب  على  مقدم  اأّنني  اإلى  ب�شرعة  لت  فتو�شّ راأ�شي،  في  الفكرة  قّلبت 
اأ�شفل  كّفي  وو�شعت  المقعد،  على  وجل�شُت  وتنهدُت،  تراجعُت،  الّنف�س،  قتل  جرائم  �شل�شلة 
فكي محّدًقا بحيرة وقلق. في تلك اللحظة راأيتها ت�شرئّب، وتوّلدت لأوراقها عيون، عيون كثيرة 

اأخذت تراقبني بحذر، فوجئت ب�شفتّي تفتّران عن ابت�شامة غير مفهومة، على الأقل بالن�شبة لي.
تتفّتح  كيف  المجّردة  بعيني  اأرى  كْدُت  حتى  �شاعة،  كّل  يوم،  كّل  ال�ّشريع  نمّوها  راقبت 
الأوراق  اأتفّقد  باح،  ال�شّ في  اأ�شحو  وحين  اآدمية،  كفٍّ  مثل  تتب�ّشط  وكيف  الجديدة،  اأوراقها 
والبراعم الجديدة، وكثيًرا ما �شمعُت �شوتها، �شوت الّطقطقة الخافتة لالأوراق في اأثناء تفّتحها 
وت في اأعماقي فرًحا طفوليًّا، و�شبطُت نف�شي ذات  باحات الباكرة. ولقد اأيقظ ذلك ال�شّ في ال�شّ

مرة واأنا اأبت�شم لها.
بلغت  يانعة، وحين  اأوراق خ�شراء  اأوراق جديدة،  لها  وتوالت  نمت  الالحقة،  الأيام  وفي 
منت�شف الجدار، دّب الخالف بيننا من جديد، فاأنا اأردُت توجيهها نحو الباب كي تك�شو ي�شار 

الجدار، اأما هي فتوّجهْت اإلى غير ما اأريد، نحو النافذة.
ولويت  العزيزة،  اأّيتها  هنا  من  امراأة:  يخاطب  كمن  قلُت  راأ�شها،  اأم�شكُت  نف�شي،  هداأَْت 
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ُعُنقها برفق ناحية الباب، ثم ربطته بخيط متَّ�شل بحافة ذلك الباب. وبعد اأّيام، عاد راأ�شها يتوّجه 
نحو النافذة، فبدْت كاأّنما تنظر اإلى الوراء.

�شحيح اأّن الم�شهد اأثار في نف�شي اأ�ًشى مبهًما، ول �شّيما حين قّدرت اأنها اأرادت بحركتها 
تلك لفت انتباهي وتذكيري بالّتفاهم الذي ح�شل بيننا، لكن، لماذا ل ت�شتجيب لرغبتي؟ على 
الأقل اإكراًما لهتمامي بها، ثم اإّن الم�شاحة المتبّقية من الجدار حتى النافذة ل ت�شتوعب نمّوها 

ور. وامتدادها، فهي مالأى بال�شّ
حاولُت لّي ُعُنقها برفق وت�شميم، لكّنها هذه المّرة بدت اأكثر �شالبة واإ�شراًرا على التوّجه 
نحو النافذة، وحين ق�شت اأ�شابعي عليها قلياًل، اأح�ش�ْشُت بُعُنقها ترتجف، اأجل، لقد ارتجفت 

مّرتين.
عب اأن اأفهم اأو اأ�شّدق ما حدث، لكّن تلك الُعُنق ارتجفت بين اأ�شابعي مثل �شمكة  من ال�شّ
حّية، ازَدْدُت اإ�شراًرا على تنفيذ ما بداأُته، وبينما اأحاول ثنيها نحو الباب باإ�شرار، اإذ بها تنك�شر.

من  �شعور  ودهمني  ب�شريّة،  عظمة  ك�شر  ب�شوت  اأ�شبه  لحظتئٍذ  �شمعته  الذي  وت  ال�شّ كان 
ارتكب جرًما في غفلة من الّنا�س، وال�ّشائل الذي نّز من مكان الك�شر لّطخ يدي، اأّما راأ�شها فظّل 
اأفعل به، تلّفتُّ حولي بُذعر، تراجعت قدماي نحو الوراء، راأيت في  اأدِر ماذا  اأ�شابعي، لم  بين 

الأوراق عيوًنا تّتهمني، واإْذ �شقط الراأ�س من يدي، فتحُت الباب، وغادرُت البيت.
لم تم�ِس �شوى اأيام قليلة حتى ذبلت اأوراقها، حاولُت اإنقاذها، نّظفُت م�شاماتها بقطعة من 
القما�س المبلول، رويتها بحر�س، فتحت ال�ّشتائر والنوافذ، لكن كانت اأ�شبه بعزيز يريد الن�شحاب 

من حياتي ب�شمت موجع.
رويًدا رويًدا ا�شفّرت اأوراقها، كّل يوم ت�شفّر اأوراق جديدة، ثم تجّف وت�شقط، لم يبَق �شوى 
اأغ�شانها التي ا�شوّدت، وبدت مثل اأذرع �شوداء لعنكبوت خرافّي يت�شّبث بجدار، ثّم ي�شقط على 
ا، وعاريًا، اأما اأنا فقد  الأر�س فجاأة في اإحدى ليالي اأيّار، فيعود الجدار مثلما كان، متق�ّشًرا م�شفرًّ
ديق )ح�شني(، لماذا ا�شتْقُت اإليه حين �شقط  دهمتني رغبة جامحة، غير مفهومة بروؤية ذلك ال�شّ

العنكبوت في �شكون تلك الليلة من اأّيار؟

)جمال ناجي، ما جرى يوم الخمي�س،  بت�شّرف(.
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ة )ر�شم القلب( العالقة التي ن�شاأت بينه وبين نبتة ت�شبه ر�شم القلب اأهداها  ي�شّور القا�ّس في ق�شّ
راع بين القا�ّس والنبتة في حبكة قّدمها  اإليه �شديقه ل�شفائه من المر�س، ويبرز في الق�شة عن�شر ال�شّ
القا�ّس ب�شمير المتكّلم لتك�شف م�شوؤولية الإن�شان في تحقيق ال�ّشعاده لنف�شه ولمن حوله، تلك 
ال�ّشعادة التي تتمثل في اأن يترك الإن�شان الآخرين يمار�شون حّريتهم، واأن يقبل الآخرين، ويتكّيف 

معهم، ول يت�شّرع في اّتخاذ قراراته.

جمال ناجي )1954 - 2018م( روائّي وقا�ّس اأردنّي، كان ع�شو اّتحاد الكّتاب العرب، 
ورئي�ًشا �شابًقا لرابطة الكّتاب الأردنيين، نال عّدة جوائز محلية وعربية كان اآخرها جائزة الدولة 
التقديرية لالآداب 2015م/ الأردن، وجائزة الملك عبد اهلل الثاني لالإبداع الأدبّي 2016م، وله 
مجموعة من الأعمال الأدبّية ُترجم عدد منها اإلى لغات اأجنبّية، ومن رواياته: )الطريق اإلى بلحارث( 
و)مخّلفات الزوابع الأخيرة(، و)عندما ت�شيخ الذئاب(، ومن مجموعاته الق�ش�شية: )رجل خالي 

الذهن(، و)رجل بال تفا�شيل(، و)ما جرى يوم الخمي�س( التي اأخذت منها هذه الق�شة.

جّو الن�ّص

التّعريف بالكاتب

1- اأ�شف اإلى معجمك الّلغوّي:
- َت�ْشرئّب : تمّد عنقها لتنظر.

ق : منعم النظر. - محدِّ
م الفم. - افـتّر     : ابت�شَم وبدت اأ�شنانه التي في ُمقدَّ

- نـزَّ       : قطَر و�شال.
- ت�شّبث : تم�ّشك بقوة.

2- ُعْد اإلى اأحد معاجم الّلغة العربّية، وا�شتخرج معاني الكلمات الآتية:
يدهم، َلّي، ُتَحْملق.

المعجم والّدللة
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3- عد اإلى الفقرة الّرابعة، وا�شتخرج منها ما يقارب في المعنى كلَّ كلمة من الكلمات الآتية:
مالمح، الُحَفر، ثابتة.

4- ما الجذر الّلغوي لكّل من:
ال�ّشـاأَم، الن�شحاب، ا�شوّدت.

5- ورد في الن�ّس عبارة )خ�شراء يانعة(، واليانع: �شفة للون الأخ�شر، ُعد اإلى اأحد معاجم الّلغة 
فات الآتية: العربّية، وتبّين لأيِّ الألوان ت�شتعمل ال�شّ

افي، الحالك. الفاقع، النا�شع، القاني، ال�شّ

1- مّم ا�شتوحى القا�ّس عنوان ق�شته؟
2- ثّمة رباط وّد متين يربط القا�ّص ب�شديقه )ح�شني(، دلّل على ذلك.

3- بَم اّت�شمت نظرة القا�ّس الأولّية اإلى النبتة؟
4- عدد ثالثة اأمور اأثارت ا�شتياء القا�ّس من النبتة.

5- حاول القا�ّس اأن يتخّل�س من النبتة غير مرة، ما ال�ّشبب الذي دفعه اإلى التراجع في كّل مّرة؟
ة: 6- بدا على القا�ّس تحّول اإيجابّي وا�شح نحو النبتة مع تطّور اأحداث الق�شّ

اأ   - بّين مالمحه.
ب- ما �شببه في راأيك؟

جـ- ما اأثره في النبتة؟
7- اأراد القا�ّس اأن ت�شير النبتة في طريق، واأرادت النبتة اأن ت�شير في طريق اآخر:

اأ   - لماذا اأ�شّر كّل منهما على راأيه؟
ب- ما نتيجة هذا التعّنت على كّل منهما؟

حها.  8- اأ�شار القا�ّس اإلى جملة من الحقائق العلمّية المتعّلقة بالنبات، و�شّ
9- اقترح نهاية اأخرى للق�شة تّتفق مع روؤيتك ومنطق الأحداث.

ة اإلى روؤية �شديقه )ح�شني(، عالَم يُدّل ذلك في راأيك؟ 10- ا�شتاق القا�ّس في نهاية الق�شّ

الفهم والتّحليل
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ة. 11- "الحريّة حّق طبيعّي لالإن�شان"، ناق�س هذه العبارة في �شوء فهمك الق�شّ
12- تقّبل الآخر �شيء �شروري في حياتنا، بّين مدى التزام القا�ّس هذه المقولة في راأيك.

ح  13- اأيُّما اأنجح براأيك: اإن�شان �شريع التكّيف مع العالم المحيط اأم اإن�شان بطيء التكّيف؟ و�شّ
اإجابتك.

14- َهْبَك اأردت اأن تقّدم فكرة لغيرك في قالب ق�ش�شّي:
اأ   - ما الفكرة التي ت�شغلك، وتريد التعبير عنها؟

ب- ما الّرمز الذي تختاره و�شيلة لإي�شال فكرتك، معلًّال؟

حها. ور الفنّية، وو�شّ 1- اأبدى القا�ّس في الق�شة براعة في الّت�شوير، هاِت اأربًعا من ال�شّ
2- ما دللة كّل من:

رة.  اأ   - تحملُق في �شقف الغرفة القاتم، اأو في الجدران الُم�شفّرة الُمتق�شِّ
ب- الأخاديد المتقاطعة في جبهتي وفي خّدي.

جـ- اأنا ل اأكاد اأرخي �شفتّي اأمام اأكثر الأمور طرافة. 
ور. د  - الم�شاحة المتبّقية من الجدار مالأى بال�شّ

هـ - حين �شقط العنكبوت في �شكون تلك الليلة من اأّيار.
ة؟ 3- بَم يوحي ا�شتخدام القا�س لفظة )عنكبوت( في نهاية الق�شّ
ة: 4- وّظف القا�ّس عنا�شر الحركة، وال�شوت، واللون في الق�شّ

اأ   - هات مثاًل لكّل منها.
ب- بّين القيمة الفنّية لها في الن�ّس.

5- اأ�شْر اإلى الموا�شع التي ظهرت فيها الم�شاعر الآتية:
الّترّدد، الّده�شة وال�شتغراب، الّندم، الفرح. 

ة. 6- قيل: "في العجلة الّندامة وفي الّتاأني ال�ّشالمة". اذكر ما يُدّل على ذلك من الق�شّ

التّذّوق الجمالّي
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راع في اأّي ق�شة ل يحدث في فراغ، فال بّد له من زمان، ومكان، و�شخو�س، وحدث،  7- ال�شّ
ة. ح هذه العنا�شر في الق�شّ وغيرها من عنا�شر اأخرى، و�شّ

ة اإلى �شخ�شّيات نامية وثابتة. 8- �شّنف �شخ�شيات الق�شّ
ة. 9- �شع يدك على موا�شع التاأّزم في الق�شّ

ة لعر�س اأفكاره: 10- ا�شتخدم الكاتب الق�شّ
اأ   - هل نجح القا�ّس في عر�س اأفكاره بهذا الأ�شلوب من وجهة نظرك؟

بر على حاله وعلى الآخرين، ا�شتخدم اأ�شلوًبا فنيًّا  ب- َهْبك اأردت اأن تن�شح �شديقك بال�شّ
ة. لن�شحه غير الق�شّ

ق�سايا لغويّة

التّمييز

الّتمييز: ا�شم نكرة من�شوب يزيل الإبهام عن ما قبله، وهو نوعان:
1- تمييز الذات )المفرد(: وهو الذي يزيل الغمو�س عن لفظة اأو كلمة بعينها ت�شبقه تكون عدًدا 

اأو مقداًرا من كيل ووزن وم�شاحة، اأو �شبه مقدار، اأو فرًعا للّتمييز، نحو:
اأ   - قال تعالى: {  } 
�شورة �س، الآية )23(.

ب- ا�شتريُت طنًّا حديًدا.  
جـ- قّدمُت للع�شافير حفنًة قمًحا.

ا قطًنا. د  - لب�ْشُت قمي�شً
2- تمييز الجملة )الن�شبة(: وهو ما يزيل الغمو�س عن عالقة تربط بين عنا�شر الجملة، في عالقة 
المبتداأ بالخبر اأو الفعل بالفاعل اأو الفعل بالمفعول به، وهو ما يعرف بالّتمييز المحّول، اأو يزيل 
الإبهام عن جملة الّتعّجب وجملتي المدح والذّم، وهو ما يعرف بالّتمييز غير المحّول، نحو:
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1- مّيز تمييز الذات من تمييز الّن�شبة في ما ياأتي:
اأ   - قال تعالى: {  }

�شورة التوبة، الآية )36(.

ب- قال تعالى: {  }
�شورة الإ�شراء، الآية )37(.

جـ- قال ر�شول اهلل : "الإيمان ب�شٌع و�شبعوَن �شعبًة". )متفق عليه(.
د  - ما اأدقَّ البيَت بناًء!

هـ - ا�شترى والدي ِرْطاًل زيًتا.
و  - ت�شترك في جماعة �شديقات المكتبة اثنتاِن وع�شروَن طالبًة.

ِب �شديًقا! ز  - اأكرْم بالُمهذَّ
ح - غر�ْشُت الأر�َس �شجًرا.

2- اأعرب ما تحَته خّط اإعراًبا تاًما:
ُه عالًما! اأ   - هلِل درُّ

ب- اأغنى الّنا�ِس اأكثُرهم اإح�شاًنا.
ًة. جـ- لب�ْشُت خاتًما ف�شّ

تدريبات

اأ   - قال تعالى: {  } 
�شورة الكهف، الآية )34(.

ب- ازداد الّطلبة اإقبال على تعّلِم الِمَهن.
جـ- وفّيُت الُعّماَل اأجوًرا.

ُه رجال! د  - هلِل َدرُّ
ْدُق ُخُلًقا. هـ- ِنْعَم ال�شِّ
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3- امالأ الفراغ بتمييز منا�شب في ما يلي:
اأ   - الّريف اأنقى من المدينة ............... .

ب- البحترّي اأ�شهل من اأبي تّمام ............... .
جـ- �شرْبُت كوًبا ............... .

د  - ا�شترْيُت فّداًنا ............... .
4- اجعل كّل ا�شم مّما ياأتي مميًَّزا في جملة مفيدة من اإن�شائك.

)كاأ�س، ذراع، ِرْطل، �شاع، ثوب، �شبعة وع�شرون(.
"اإذ بها تنك�شر"،  بــ  "حاولُت لّي عنقها" اإلى الفقرة التي تنتهي  بــ  اإلى الفقرة التي تبداأ  5- ُعد 

ا. وا�شتخرج منهما الّتمييز، واأعربه اإعراًبا تامًّ

ة وفّن الّتلخي�س �شابًقا، اكتب في واحد من المو�شوعين الآتيين: في �شوء درا�شتك فّن الق�شّ
ديق في حياتنا، بما ل يقّل عن مئتي كلمة. ة عْن اأهمّية ال�شّ 1- ق�شّ

ة )ر�شم القلب( التي در�شتها في حدود مئة وخم�شين كلمة. 2- ملّخ�س اأحداث ق�شّ

الكتابة

ة )ر�شم القلب( اأتاأّكد من اأّنني:  ة، وتلخي�شي اأحداث ق�شّ بعد كتابتي الق�شّ
ة. 1- راعيت عن�شري الزمان والمكان في الق�شّ

2- �شّنفت ال�شخو�س نوعين: رئي�شة وثانوية.
3- ا�شتخدمت الحوار الق�ش�شي بنوعيه الداخلي والخارجي.

ة. 4- حّددت العقدة في الق�شّ
5- اأعدت �شياغة الن�ّس بلغتي الخا�شة.

6- حافظت على الأفكار من غير تدّخل اأو اإ�شدار اأحكام.

التقويم الذاتّي
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حديث الّزهور
مختارات من لغتنا الجميلة

ــُه النَّْر َخِجَل الــَوْرُد حيَن عاَر�شَ
ذا وَعَلــْت  ُحْمــِرٌة  ذاَك  َفَعَلــْت 
ُعْجًبا ــحُك  َي�شْ الأْقحواُن  وغدا 
ــْو نمَّ عنُه النَّّماُم)2( فا�ْشــَتْمتَع ال�شَّ
ــقيُق ُخــدوًدا عندهــا اأبــرَز ال�شَّ
لِّ �ُشــِكَبْت فوَقها ُدمــوٌع ِمَن الطَّ
واْكَت�شــى ذا الَبَنْف�شُج الَغ�سُّ اأْثوا
ــقاُم باليا�شــميِن الـــ واأ�شــرَّ ال�شَّ

هـْ ُثمَّ نــادى الِخيــريُّ �شــاِئَر الزَّ
فا�ْشَتجا�شــوا علــى ُمحاَربــِة الّنْر
ــٍن �شــابغاٍت)3( فاأَتى فــي َجوا�شِ
لــو تــرى ذا اأو ذاَك ُقْلَت خدوٌد

الَبهاُر وغــاَر  ُح�ْشِنِه  ِمــْن  ِج�ُس 
ِفراُر ا�شْ الَبهاَر  واْعَترى  َحْيَرٌة 
ُن�شاُر  )1( ــنَّ ــُه ــاُت ــث ِل ثنايا  َعـــْن 
ـــِت الأ�ــشــراُر ـــَع �ــشــُن لــّمــا اأُذي
ـــاُر اآث ــِه  ــِم ــْط َل ـــْن  ِم فيها  ــاَر  �ــش
الغزاُر مــوُع  الــدُّ ُت�ْشَكُب  كما 
طباُر ال�شْ خانُه  اإْذ  ــداٍد  ِح َب 
ــراُر ــش ــــُه الإ� َغــ�ــسِّ حــتَّــى اأذاَب
َجــــّراُر ــٌل  ــف ــْح َج ـــاُه   ـــواف َف ِر 
ُيباُر ل  الــذي  بالَجْحفِل  ِج�ِس 
َتْحَت �َشْجٍف ِمَن الَعجاج)4( ُتثاُر
الأب�شاُر حوَلها  الّلْحَظ  ُتدِمُن 

م الفم. اللثات: الّلَثة، ما يحيط بالأ�شنان من اللحم. )1( الّثنايا: الأ�شنان التي في ُمقدَّ
)2( النَّّمام: نبات الِخيرّي، اأ�شفر الّزْهر، وُيقال له: المنثور، ُي�شتخرج ُدْهُنُه وله منافُع طبِّـيَّة.

َعة طويلة واقية. ن: مفردها َجْو�َشن، وهو الّدرع. �شابغات: مفردها �شابغة: دروع وا�شِ )3( جوا�شِ
)4( ال�ّشجف: ال�ّشتر وما يرّكب على حوا�شي الّثوب. الَعجاج: الُغبار.

َنوبري )ت 334هـ(، �شاعر اقت�شر في  اأكثر  )5( اأحمد بن محمد بن الح�شن الحلبي الأنطاكّي، اأبو بكر، المعروف بال�شَّ
�شعره على و�شف الّريا�س والأزهار، فُعرف ب�شاعر الّرو�شيات، ولد في اأنطاكيا ون�شاأ في حلب وتلّقى فيها تعليمه، كان 

كثير التجوال في البالد، وكان ممن يح�شر مجال�س �شيف الدولة الَحْمدانّي، ويمدحه.

َنْوبري)5(، ديوانه(. )ال�شَّ

الداخلية  النباتات  حول   )movie maker( الأفالم  �شانع  برنامج  با�شتخدام  وثائقًيا  فيلًما  اأعّد   
ًحا اأهميتها، و�شبل رعايتها. ونباتات الحدائق الخارجية مو�شّ

النّ�شاط
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الوحدة الّثانية عشرة

لغة البيان

نتاجات الوحدة
يتوقّع من الّطالب بعد نهاية الوحدة اأن:

  ي�شتمع اإلى الّن�ّس الذي يقروؤه المعلِّم من كتّيب  ن�شو�س ال�شتماع.
  يتعّرف اأفكار ن�ّس ال�شتماع ويجيب عن اأ�شئلته. 

  يتحّدث اإلى زمالئه بطالقة ويحاورهم.
  يقراأ ن�ّس القراءة قراءة �شامتة متاأّنية بتمّعن.

  يحّدد الفكرة العامة لن�ّس القراءة.
وتي َوْفق ما يقت�شيه الن�ّس.   يقراأ الن�ّس قراءة جهرية �شليمة مراعًيا التنغيم ال�شّ

  ي�شيف اإلى معجمه اللغوّي مجموعة من المفردات الجديدة.
  يقارن بين حال الّلغة العربّية في الما�شي والحا�شر.

  يحّدد �شمات الّلغة العربّية التي تمّيزها عن �شائر اللغات.
  يقترح �شباًل للنهو�س بالّلغة العربّية تعيد اإليها األقها ومكانتها التي تليق بها.

ور الفنّية في الن�ّس. ح ال�شّ   يو�شّ
  يفّرق بين ال�شم المنقو�س والمق�شور والممدود. 

  يكتب خاطرة حول الّلغة العربّية مراعًيا ال�ّشمات الفنية للخاطرة.
  يتذّوق جمال الّلغة العربّية بقراءة ن�ّس المختارات.
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عن  اأجب  ثم  ال�شتماع،  ن�شو�س  كتّيب  من  معلِّمك  عليك  يقروؤه  الذي  الن�ّس  اإلى  ا�شتمع 
الأ�شئلة الآتية:

ث اإلى زمالئك في قوله م�شمون تعالى: {  } 1- تحدَّ
�شورة يو�شف، الآية )2(.

2- "ترتقي الّلغة العربية باهتمام اأبنائها وعنايتهم بها"، حاور زمالءك في م�شمون هذه العبارة.

�س َمْجمع الّلغة العربّية الأردنّي؟ 1– متى اأُ�شِّ
�س َمْجمع الّلغة العربّية باإرادة ملكّية �شامية، عالم يُدّل ذلك؟ 2– اأُ�شِّ

3– اذكر هدفين من اأهداف َمْجمع الّلغة العربّية الأردنّي. 
4– قام الَمْجمع بعدد من الإنجازات لتحقيق اأهدافه، عّدد ثالثة منها.

5– اذكر من�شورين ي�شدرهما مجمع الّلغة العربّية.
6– ما الغر�س من قانون حماية الّلغة العربّية الذي اقترحه الَمْجمع؟

7– اذكر اأمًرا واحًدا مّما ن�ّس عليه هذا القانون.
8– "لغتنا ُهوّيتنا" ماذا تعني لك هذه العبارة؟

9– وّجه بعبارة واحدة ر�شالة اإلى َمْجمع الّلغة العربّية الأردنّي.

ال�ستماع

التّحّدث

لغة البيان

الوحدة الّثانية ع�صرة
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العربّية في ما�صيها وحا�صرها
القراءة

ــّناَجَة الأََدِب مــاذا َطحــا ِبــَك يــا �شَ

اأَطــاَر َنْوَمــَك اأْحــداٌث َوَجْمــَت َلهــا

بــِه َبَعْثــَت  َمــا  اأَْنــدى  َوالَيْعُرِبيَّــُة 

نازعــٍة كـــلَّ  اأْحَيــْت  اهلِل  ِمــَن  روٌح 

َمْوِقُعهــا الَب�ّشــاِم  الأمــِل  ِمــَن  اأزهــى 

ُيوِقُظهــا ــحراِء  ال�شَّ باأخبيــِة  َو�ْشــنى 

ــَحًة ُمْف�شِ القــراآِن  �ُشــَوُر  تكلََّمــْت 

وقــاَم خيــُر ُقـــَرْي�ٍس وابُن �شــــــــاَدِتها

ــَجْت ــميِّ الَو�ْشــِي لو ُن�شِ ِبَمْنطٍق ها�شِ

ــِدٍع فــاَزْت بُرْكــٍن �َشــديٍد َغْيــِر ُمن�شَ

َوَلــْم َتَزْل من ِحمى الإ�ْشــالِم في َكَنٍف

َفرائِدهــا فــي  اللَّيالــي  َرَمْتهــا  َحّتــى 

َبداِئُعــُه َتمــالأْ  َلــْم  َعْدنــاَن  َكاأَنَّ 

َبَلــٍد ِمــْن  َن�ْشــَتْجديِه  للَّْفــِظ  َنطيــُر 

ــْحراِء حيَن َبدا َكُمْهرِق المــاِء في ال�شّ

اأَْزرى ِبـِبـْنــِت ُقــَرْي�ٍس ُثــّم حـــــاَرَبها

الَعـَرِب اْبـَنـِة  ِبـاأَْمـداِح  �َشــَدْوَت  َهــاّل 

ــِب َوالَو�شَ الَهــمِّ  َبْيــَن  َتْنُفــُخ  فِبــتَّ 

َرِب �َشــْجًوا ِمَن اْلُحْزِن اأَْو �َشْدًوا ِمَن الطَّ

َلــِب ُمـطَّ كـــلَّ  واآتــْت  البـيــاِن  مــَن 

ـــَرِب وَجـْر�ُس األفاِظها اأَْحــلى ِمَن ال�شَّ

ُهِب م�ِس اأو َهْم�ٌس ِمَن ال�شُّ َوْحٌي مَن ال�شَّ

ِب والُق�شُ الأَْرماِح  ــَخَب  �شَ فاأَ�ْشَكَتْت 

َيْدعــو اإلــى اهلِل فــي َعــْزٍم وفــي َداأَِب

ــْل َوَلــْم َتِغِب ِمْنــُه الأ�شــاِئُل لــْم َتْن�شُ

ــَطِرِب ُم�شْ َغْيــِر  َوَحْبــٍل  الَبيــاِن  ِمــَن 

ــِب ٍة فــي َمْنِزٍل َخ�شِ �َشــْهٍل وِمــْن ِعــزَّ

ــَبِب �شَ ِمــْن  َيْنهــاُر  �ُشــْلطاُنها  َوَخــرَّ 

َوُمْقَتــِرِب نــاٍء  ِمــْن  الَكــْوِن  َم�شــاِمَع 

َكَثــِب َعلــى  ِمّنــا  َواأَْمثاُلــُه  نــاٍء 

َكــِذِب عاِر�ــسٍ  ِمــْن  بــاِرٌق  ِلَعْيِنــِه 

َوالَغــَرِب النَّْبــِع  َبْيــَن  ُق  ُيَفــرِّ ل  َمــْن 
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َمْنِطُقــُه ــْمَح  ال�شَّ الَعَرِبــيَّ  اأَنْتــُرُك 

َلــُه َنفــاَد  ل  َكْنــٌز  الَمعاِجــِم  َوفــي 

ُرهــا ُنَكرِّ ِمّمــا  ُجِهــَدْت  َلْفَظــٍة  َكــْم 

َوَلْفَظــٍة �ُشــِجَنْت ِفــي َجــْوِف ُمْظِلَمٍة

ِبهــا القاِرظــاِن  َتَولّــى  َقــْد  َكاأنَّمــا 

ــاِد َوالّذْكــرى ُمَخلَِّدٌة ــيَخَة ال�شَّ َيــا �شِ

هنــا َتُخّطــوَن مْجــًدا مــا َجــرى قَلٌم

ُمْغَتــِرِب الأَْلفــاِظ  ِمــَن  َدخيــٍل  اإلــى 

ــُخِب  وال�شُّ رِّ  الــدُّ َبْيــَن  ُيَميِّــُز  ِلَمــْن 

ــّدِة التََّعــِب َحّتــى َلَقــْد َلَهَثــْت ِمــْن �شِ

َلــْم َتْنُظر ال�ّشــْم�ُس ِمْنها َعْيــَن ُمرَتِقِب

َتــوؤُِب َوَلــْم  ْنيــا  الدُّ اإِلــى  َيوؤوبــا  َفَلــْم 

ِلْلَعِقــِب َتْبنــوَن  َمــا  ــ�ُس  ُيوؤَ�شَّ ُهنــا 

بمثِلــِه فــي َمــدى الأْدهــاِر والِحَقِب

)علي الجارم، ديوانه(.

حفل  في  الجارم  األقاها  وقد  الأبيات،  هذه  منها  اختيرت  بيت،  مئة  في  الق�شيدة  هذه  تقع 
الَمْجمع،  اأع�شاء  فيها  يحّيي  عام 1934م،  الم�شرّي  العربّية  الّلغة  لمجمع  الثالثة  الدورة  افتتاح 
ويثني على دورهم في اإحياء الّلغة العربّية، وبعثها في الأجيال، وي�شير اإلى ر�شالة الَمْجمع ال�ّشامية 
اد القديم، وي�شتعر�س  في الحفاظ على الّلغة العربّية والتغّني بجمالها، ويتحّدث عن موطن ال�شّ
فيها تطّور الّلغة العربّية من الع�شر الجاهلي اإلى الع�شر الحديث، ويفخر باأّنها لغة القراآن الكريم 
التي حفظها الإ�شالم، ويتحّدث كذلك عن ف�شاحة الّر�شول  وبيانه، ثم ي�شير اإلى التحّديات التي 

تتعّر�س اإليها الّلغة العربّية في الوقت الحا�شر. 

الّلغة  مفت�شي  كبير  التعليم، كان  في  اأديب م�شرّي، عمل  الجارم )1881-1949م(  علي 
�شين للَمْجمع الّلغوي في م�شر،  العربّية بم�شر، ثم وكياًل لدار العلوم، وهو اأحد الأع�شاء الموؤ�شِّ
له ديوان �شعر، وله )ق�شة العرب في اإ�شبانيا( مترجمة عن الإنجليزية، وقد �شارك في تاأليف كتب 

ل(، و)الّنْحو الوا�شح(، و)البالغة الوا�شحة(. اأدبية، منها: )المجمل( و)المف�شّ

جّو الن�ّص

التعريف بالأديب
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1- اأ�شف اإلى معجمك الّلغوّي:
َرفَك عن. - طحا بك          : �شَ

ْنج، وهو اآلة مو�شيقّية، وكان الأع�شى يلّقب ب�شّناجة العرب ناجة              : الالعب بال�شَّ - ال�شَّ
                               لح�ْشِن رنين �شعره.

- اليعربّية             : الّلغة العربّية ن�شبة اإلى يعرب بن قحطان الذي ينت�شب اإليه العرب
                               القحطانّيون.

- نازعة من البيان : ميل اإليه.
َرب            : الع�شل. - ال�شَّ

نة وهي النوم. - الَو�ْشنى             : النائمة، من ال�شِّ
- الأخبية             : الخيام، مفردها الِخباء، وهي الخيمة.

ب            : ال�ّشيوف. - الُق�شُ
- الَو�ْشي              : نق�س الّثوب.

ل               : يتغّير لونها. - َتْن�شُ
- العار�س           : ال�ّشحاب الُمطّل.

- الَغَرب              : �شرب من �شجر ُت�شّوى منه ال�ّشهام، ينمو على �شفاف الماء والأنهار،
                               وُيطلق في بالد ال�شام على �شجر الحور، واحدته: َغَربة.

خاب، وهو العقد من الخرز ونحوه، يخلو من جواهر. ُخب           : مفردها �شِ - ال�شُّ
- القارظان           : رجالن من بني َعَنزة خرجا في طلب الَقَرظ فلم يرجعا، والَقَرظ، واحدته

                             َقَرظة، وهو ورق من �شجر ُيْدبغ به.
2- عد اإلى اأحد معاجم الّلغة العربّية، وا�شتخرج معاني الكلمات الآتية:

يخة. َخب، الأ�شائل، �شِ ب، ال�شَّ َوَجَم، الَو�شَ
3- ما الجذر الّلغوي لكّل من:

توّلى، ُمهرق، يوؤوب.

المعجم والّدللة



170

4- فرق في المعنى بين الكلمتين اللتين تحَتهما خّط في كّل مجموعة مّما ياأتي:
ُق َبْيَن النَّْبِع َوالَغَرِب اأ    - اأَْزرى ِبِبـْنِت ُقَرْيـ�ٍس ُثـّم حـارَبها               َمْن ل ُيَفرِّ

قال جبران خليل:
اأنـهـل مـــاَء النَّـْبـع من حــيُث ل               يــنــهـُل اإّل اأنــَت والنَّــــ�ْشــُر
�ُس َما َتْبـنوَن ِلْلَعـِقِب اِد َوالّذْكرى ُمَخلَِّدٌة               ُهـَنا ُيوؤَ�شَّ يَخَة ال�شّ ب- َيا �شِ

ر ال�ّشاق َفْوق الَعِقب. خَّ بة في ُموؤَ الُعْرُقوب َع�شَ

1- يعمد بع�س ال�ّشعراء في مطالع ق�شائدهم اإلى الّتجريد؛ با�شتح�شار الآخر ومخاطبته، اأو بانتزاع 
ا اآخر من نف�شه يناجيه: ال�ّشاعر �شخ�شً

اأ   - َمن المخاَطب في البيت الأّول؟ وعالَم يحّثه ال�ّشاعر؟
ب- لماذا و�شف ال�ّشاعر نف�شه ب�شّناجة الأدب؟

2- تغّنى ال�ّشاعر ب�شمات العربّية ومزاياها، اذكر ثالًثا منها.
3- �شّجل ال�ّشاعر عتًبا على اأبناء العربّية الذين خذلوها، حّدد الأبيات التي ت�شّمنت ذلك.

ح ذلك. 4- ذكر ال�ّشاعر بع�س مظاهر تراجع الّلغة العربّية في نفو�س اأبنائها، و�شّ
عوبات التي تواجهها الّلغة العربّية، كيف ن�شتطيع بعث  5- ا�شتخدام المفردة الأجنبية اأحد ال�شّ

اللغة العربّية من جديد في راأي ال�ّشاعر؟
ح ذلك.  6- العيب لي�س في الّلغة، واإّنما في اأبنائها، و�شّ

7- في �شوء قراءتك البيتْين الأخيرْين من الق�شيدة:
اأ   - ما الدور الذي ي�شطلع به علماء الّلغة العربّية لحفظها في راأيك؟

ب- بّين دللة تفاوؤل ال�ّشاعر في هذين البيتْين.
8- تقوم فكرة الق�شيدة في مجملها على المقارنة بين حالين عا�شتهما العربية، بّين ذلك.

الفهم والتّحليل
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القديم في معانيه واألفاظه،  العربّي  ال�ّشعر  اإلى  العودة  تمّثل  الن�ّس  ثّمة مظاهر كثيرة في هذا   -9
ح ذلك بثالثة اأمثلة. و�شّ

10- الّلغة العربّية لغة القراآن الكريم:
اأ   - بّين اأثر القراآن الكريم في عالمّية الّلغة العربّية.

ح هذا. ب- الّلغة العربّية خالدة بخلود القراآن، و�شّ
ْحًرا" )رواه البخارّي(، بّين عالقة الن�ّس بم�شمون الحديث  11- قال الّر�شول : "اإّن ِمَن البياِن ل�شِ

ال�شريف.
12- اقترح �شباًل للنهو�س بالّلغة العربّية تعيد اإليها األقها ومكانتها التي تليق بها.

13- ما راأيك في كّل مّما ياأتي:
اأ   - كتابة الكلمات العربية بحروف اأجنبّية في و�شائل التوا�شل المختلفة.

ب- ا�شتخدام م�شّميات اأجنبّية في كثير من اليافطات التجاريّة الإعالنّية.
اللغة  ا�شتخدام  اأو  العربّية،  ا�شتخدام  فيها  ينبغي  مواقف  في  بالإنجليزيّة  التحّدث  جـ- 

المزدوجة بين العربّية والإنجليزّية.
14- العتزاز بالّلغة العربّية ل يعني اإهمال تعّلم لغات اأخرى، ناق�س هذا القول.

15– التحّدث بالّلغة العربّية ل يعني التقّعر في الّلفظ والت�شّنع في الخطاب، بّين راأيك.
16- بدا ال�ّشاعر في ق�شيدته متاأثًرا ببائية اأبي تمام التي مطلعها: 

ْنباًء ِمَن الُكُتِب               في حدِه الَحدُّ بيَن الِجدِّ واللَّعِب َدُق اإِ ْيُف اأَ�شْ ال�شَّ
بّين اأوجه هذا التاأّثر، في راأيَك.

17- اذكر جوانب من تق�شيرك تجاه لغتك العربّية.
18- عالَم يدلّك اإبداع كثير من الأعاجم بالّلغة العربّية تاأليًفا وت�شنيًفا �شعًرا ونثًرا ودار�شة.
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ورة الفنّية في ما ياأتي: 1- و�شح ال�شّ
ُهِب ْم�ِس اأو هْم�ٌس من ال�شُّ ــحراِء يوقـــُظــها           وْحٌي مَن ال�شَّ اأ   - َو�ْشــنى باأخبيِة ال�شّ
ـــــْل َوَلْم َتِغــــِب َجــْت           ِمْنُه الأ�شاِئـــُل لْم َتْن�شُ ميِّ الَو�ْشِي لــو ُن�شِ ب- ِبَمْنطٍق ها�شِ
َبــــــِب جـ- َحـّتى َرَمْتــــــها اللَّيالي في َفرائــِدها           َوَخــرَّ �ُشــــْلطاُنها َيْنـــهاُر ِمْن �شَ
د  - َنطـــيُر للَّْفِظ َن�ْشَتْجـــــديِه ِمْن َبـــَلـٍد           نــــاٍء َواأَْمــــــثاُلـــــُه ِمــــّنـا َعلى َكَثــــِب
ْحراِء حيَن َبـدا           ِلَعـْيـِنــــِه بـــاِرٌق ِمْن عـــاِر�ٍس َكــــــِذِب هـ- َكُمْهرِق الماِء ِفي ال�شّ

2- ما دللة ما تحته خّط في الأبيات الآتية:
ــَرِب اأ   - اأزهــى مَن الأمــــــِل الَب�ّشـاِم َمْوِقُعها           وَجــْر�ُس األفاِظــها اأحــلى مـن ال�شَّ
ـَطـــِرِب ـــِدٍع           ِمـن الَبـيانِ َوَحـــْبـٍل َغـــْيـِر ُم�شْ ب- َفاَزْت بُرْكٍن �َشــــديٍد َغْيِر ُمن�شَ
جـ- َوَلْفَظٍة �ُشِجَنْت ِفي َجــــْوِف ُمْظِلَمٍة            َلـْم َتـْنـُظر ال�ّشْمــ�ُس ِمْنـها َعـْيَن ُمرَتــِقِب

3- ا�شتخرج من الق�شيدة ثالث كنايات كّنى بها ال�ّشاعر عن الّلغة العربّية.
4- ما الغر�س البالغّي الذي خرج اإليه ال�شتفهام في البيتين الآتيين:

ـــــّناَجَة الأََدِب           َهـــاّل �َشـــَدْوَت ِباأَْمــداِح اْبـَنـِة الَعــــَرِب اأ   - ماذا َطحا ِبَك يا �شَ
ْمـــــَح َمْنِطـــُقُه            اإلـى َدخـــيــٍل ِمـَن الأَْلــفــاِظ ُمـْغـــَتـِرِب ب- اأَنْتــُرُك الَعَرِبيَّ ال�شَّ

5- ا�شتخرج من الق�شيدة ما يقارب معنى كّل مّما ياأتي:
قول ال�ّشاعر: 

اأ   - َفـَرّجي الَخْيـــَر َواْنـَتــِظري اإِيــابـي           اإِذا مـــــا الــقـــاِرُظ الَعـــَنـــِزيُّ اآبـــــــــا
ُق بين الَغّث وال�ّشمين. ب- فالٌن ل يفرِّ

6- برزت الّطبيعة بعنا�شرها المختلفة وا�شحة في الق�شيدة، دلّل على ذلك باأبيات.
7- ورد الّطباق غير مّرة في الأبيات، اذكر مثالين له.

التّذّوق الجمالّي
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حراء(، )ال�ّشم�س(: 8- تكّررت في الن�ّس األفاظ، مثل )ال�شّ
اأ   - ما دللة هذا الّتكرار؟
ب- هل وّفق ال�ّشاعر فيه؟

ق�سايا لغويّة

المنقو�ص والمق�سور والممدود

1- ال�شم المنقو�س: ا�شم معرب ينتهي بياء لزمة، مك�شور ما قبلها، مثل )الهادي، القا�شي، 
الداعي( واإذا كان مجّرًدا من األ والإ�شافة تحذف ياوؤه ويعو�س عنها بتنوين ك�شر على ما قبل 
الياء المحذوفة في حالتي الّرفع والجّر، فيعرب بالحركتْيِن المقدرتْيِن على الياء المحذوفة: 
ا، مثل: مرْرُت بقا�ٍس، اأّما في حالة الن�شب فاإّن  )ال�شمة( رفًعا، مثل: جاَء قا�ٍس، والك�شرة جرًّ

الياء تثبت وتكون عالمة ن�شبه الفتحة الظاهرة على الياء، مثل قول المتنّبي:
كفى بَك داًء اأْن ترى الموَت �شافيا                وَح�ْشُب الَمنايا اأْن َيُكنَّ اأمانيا

2- ال�شم المق�شور: ا�شم معرب ينتهي باألف لزمة مق�شورة، مثل: )الّدنيا(، )الكبرى( ويعرب 
بالحركات المقّدرة على اآخره، في جميع حالته رفًعا ون�شًبا وجًرا.

اأكانت هذه  �شواء  زائدة وهمزة(  )األف  باألف ممدودة  ينتهي  معرب  ا�شم  الممدود:  ال�شم   -3
اأو زائدة نحو )نجالء(،  بناء(،  اأ�شل نحو )رجاء/  اأم منقلبة عن  )اإن�شاء(  اأ�شلية نحو  الهمزة 
ويعرب بحركات ظاهرة، اإل اإذا كان ال�شم الممدود نكرة غير م�شافة والهمزة فيه زائدة، 
رف، نحو: حمراء،  ا من الك�شرة لأنه يكون عندئٍذ ممنوًعا من ال�شّ فاإنه يجّر بالفتحة عو�شً

وعلماء.
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1- عّلل: حذف ياء ال�شم المنقو�س )را�شي( في قول اأبي الفتح الب�شتّي:
ِتـِه              و�شاحُب الِحْر�ِس اإْن اأثـرى َفَغ�شْبـاُن  وذو الَقنـاَعِة را�ٍس مـن َمعي�شَ

2- ا�شبط اآخر ما تحته خّط في ما ياأتي:
اأ   - قال َطَرفة بن العبد:

ِد راِف الُمَمــدَّ راأَْيـُت َبنـي غبراء َل ُيْنِكروَننـي              َوَل اأَْهـُل َهذاَك الطِّ
ب- قال الُحَطْيئة:

ُة والإخــــاء اأَلــْم اأَُك جاَرُكـْم ويــُكوَن َبْيني              وَبـْيـَنـُكــُم الـَمـــــودَّ
ا، وا�شًما ممدوًدا من الأفعال الآتية: 3- هاِت ا�شًما مق�شوًرا، وا�شًما منقو�شً

ا�شطفى، افتدى، ارت�شى. 
4- اأعرب ما تحته خّط في ما ياأتي:

اأ   - قال ر�شول اهلل : "كّلكم راٍع وكّلكم م�شوؤول عن رعّيته". )مّتفق عليه(.
ب- خيُر الك�شاِء ما �شتَر الج�شَد ووقى من الَحّر والبرد.

الح. ورى اأ�شا�س الحكم ال�شّ جـ- ال�شُّ
د  - تخّرَج في الجامعِة اأدباُء وعلماُء و�شعراُء.

هـ- تقديُر العلماِء واحترامهم ظاهرة ح�شارّية �شامية.
و  - الّداعي اإلى الخيِر كفاعلِه.

ا، وا�شًما مق�شوًرا، وا�شًما ممدوًدا. 5- ُعد اإلى الق�شيدة وا�شتخرج منها ا�شًما منقو�شً

تدريبات
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الخاطرة

تعّلمت �شابًقا اأّن الخاطرة َفّن نثرّي حديث يعّبر عن وجهة نظر الكاتب وانطباعاته تجاه ظاهرة 
ما اأو حادثة طارئة اأو فكرة ما، وتّت�شم بالإيجاز، وح�ْشن الّت�شوير والّتعبير، و�شدق العاطفة، ومن 

اأبرز كّتابها في الع�شر الحديث: مي زيادة، وجبران خليل جبران، واأحمد اأمين.

)ح�شن فالح البكور، فن الكتابة، بت�شّرف(.

نموذج خاطرة

ا على الوهج(، ثم اأجب عن ما يليها:  اقراأ الخاطرة الآتية بعنوان )حر�سً
»قد تردُّ ال�ّشاأَم الذي ت�شّببه اأزمات ال�ّشير اأحياًنا بالّتطّلع اإلى ما يحلو ل�شائقي بع�س المركبات 
»قاهرة  مثل:  من  عبارات،  اأمام  �شيما  بالّطرافة، ول  يّت�شُم  الأمر  ويظّل  مركباتهم،  كتابته خلف 
البراري« اأو »�شارحة والّرب راعيها« وغيرهما، اإلى اأن ت�شل اإلى الجملة الأكثر �شيوًعا بينها كّلها، 

وهي: »�شّل على النبي« التي تكتب دائما »�شّلي على النبي« بثبوت الياء ...
وحين تفّكر في اأنَّ طلبتنا يتعّلمون في مدار�شهم وفي اأثناء ح�ش�س الّلغة العربّية وجوب حذف 
المناكب وب�شوارب  لَيَروا رجاًل عري�شي  ال�ّشارع  اإلى  ثّم يخرجون  الياء في فعل الأمر )�شّل(، 
كثيفة وع�شالت مفتولة يقودون قالباٍت اأو حافالٍت ويتحّكمون في مركباٍت �شخمة... ت�شل 
اإلى نتيجة مفاُدها اأنَّ هوؤلء ال�ّشائقين قد يبدون للطلبة اأ�شدَّ اإقناًعا في ما يتعّلق بالقاعدة النَّْحوّية من 

مدّر�شهم، وكذلك هو تاأثير معظم اليافطات التي تخالف قواعد العربّية اأحياًنا. 
اأمًرا  الخطاأ  َيُعّد  الّلغة، ومن  الخطاأ في  يوؤّرقه  بين من  الفرق خطيًرا  يبقى  كلنا يخطئ، لكْن 

هام�شيًّا ل ي�شتحّق اللتفات اإليه اأو محاولة ت�شحيحه.
�س في دائرة ال�ّشير، يمنع  وعليه، اأترانا نرنو نحو مثالية زائدة اإذا حلمنا بوجود لغوّي متخ�شّ
�شرورة وجودها  على  اتفقنا  اإذا  هذا  بطريقة خطاأ؟  مكتوبة  عبارات  تحمل  مركبة  اأيّة  ترخي�س 

اأ�شاًل. 

الكتابة
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�س للخّطاطين و�شركات الإعالن اإّل بعد امتحان في اأ�شول الّلغة العربّية:  وهل نحلم باأّل ُيرخَّ
نحوها و�شرفها واإمالئها، مع منع ا�شتخدام اللهجة العامية منًعا باتًّا! 

وبعُد، فلّلغة العربّية، لغة الُهويّة والوجود ... �شحر خا�ّس ووهج جميل نتمّنى اأن نعمل بحزم 
وجدّية على ا�شتمراره وبهائه«.

)لنا مامكغ، �شحيفة الراأي الأردنّية، بت�شّرف(.

ح راأيك. 1- هل توؤيِّد الكاتبة في ما ذهبت اإليه؟ و�شّ
2- اقترح �شباًل اأخرى لمقولة: »نحو لغة خالية من الأخطاء«  غير ما ورد في الن�ّس.     

اكتب خاطرة بما ل يقّل عن خم�شين كلمة في واحد من المو�شوعين الآتيين: 
لغتي ُهوّيتي.	•
الّلغة اأداتها الّل�شان، كيف نطّوعه للّتعبير عنها؟	•

بعد كتابتي الخاطرة اأتاأّكد من اأّنني: 
1- عّبرت عن وجهة نظري في اللغة العربية بو�شوح تاّم.

2- راعيت الخت�شار والإيجاز.
3- عّبرت عن ما يجول في خاطري ب�شدق من غير تكّلف.

4- التزمت ح�شن الت�شوير والخيال.

التقويم الذاتّي
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اأدري  �شاأنه اختالًفا كثيًرا، ول  مت�شّعبة، واختلفوا في  البيان مذاهب  الّنا�س في معنى  ذهب 
عالَم يختلفون واأين يذهبون؟ ولي�س البيان اإّل الإبانة عن المعنى القائم في الّنف�س، وت�شويره في 

نظر القارئ اأو م�شمع ال�ّشامع ت�شويًرا �شحيًحا ل يتجاوزه، ول يق�شر عنه.
اأن  لك  قّدر  فاإذا  الأ�شاليب،  ونادر  الّلغة،  غريب  من  ال�شتكثار  اأّنه  فظّنوا  قوٌم  البياَن  َجِهل 
تقراأها - وكنت مّمن وهبهم اهلل �شدًرا رحًبا، وفوؤاًدا جلًدا - قراأت متًنا م�شّو�ًشا من متون الّلغة. 
وَجِهَله اآخرون فظنّوا اأنه الَهَذر)1( في القول، والتب�ّشط في الحديث فال يزالون َيْجَتّرون بالكلمة 

فَّ وُتبتذل. اجتراًرا حتى َت�شِ
يخيل اإلي اأن الُكتَّاب في هذا الع�شر يكتبون لأنف�شهم اأكثر مّما يكتبون للنا�س، واأّن كتابتهم 
اأ�شبه �شيء بالأحاديث النف�شّية التي تتلجلج في �شدر الإن�شان حينما يخلو بنف�شه، وياأن�س بوحدته.

اإّل من ناحية الجهل باأ�شاليب الّلغة، ول اأدري كيف  ما اأ�شيب البيان العربي بما اأ�شيب به 
ي�شتطيع الكاتب اأن يكون كاتًبا عربيًّا قبل اأن يّطلع على اأ�شاليب العرب في اأو�شافهم، ونعوتهم، 

وقبل اأن يعرف كيف كانوا يعاقبون، ويوؤّنبون، ويعظون.
وعندي اأن ل فرق بين اأ�شتاذ الأخالق واأ�شتاذ البيان؛ فكما اأّن طالب الأخالق ل ي�شتفيدها 

اإّل من اأ�شتاذ كملت اأخالقه، و�شمت اآدابه، كذلك طالب البيان ل ي�شتفيده اإّل من اأ�شتاذ مبين.
ول تحّدثك نف�شك اأّني اأحملك على مطالعة المن�شاآت العربية لأ�شلوب ت�شَتِرقه، اأو تركيب 
تختل�شه، فاإّني ل اأحّب اأْن تكوَن �شارًقا اأو مختل�ًشا، فاإْن فعلت لم يكن َدَركك درًكا)2(، ول بيانك 
بياًنا، وكان �شاأنك �شاأن اأولئك القوم الذين علقت ذاكرتهم بطائفة من منثور العرب ومنظومها، 

البيان
مختارات من لغتنا الجميلة

)1( الَهَذُر: �َشَقُط الكالم الذي ل ُيعباأ به.
معرفة  غير  من  نقلها  في  فائدة  ل  تختل�شها  لتراكيب  متابعتك  اأّن  يريد  والمتابعة،  والو�شول  اللحاق  الّلغة:  في  الّدرك   )2(

اأ�شولها.
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 عد اإلى اأحد الم�شادر المتوافرة في مكتبتك، واأعـّد مو�شوًعا حول "الّلغة العربّية والتَّحّديات 
.)Power Point( المعا�شرة"، واعر�شه اأمام زمالئك م�شتعيًنا ببرنامج العرو�س التقديمية

 زْر مجمع الّلغة العربّية الأردنّي، واأعّد تقريًرا حول زيارتك، واعر�شه في الإذاعة المدر�شّية.

النّ�شاط

اأنف�شهم على  الجّد واأرادوا  فاإذا جدَّ  اإلى �شميمه،  البيان  اأّنهم قد و�شلوا من  فقنعوا بها، وظّنوا 
الإف�شاح عن �شيء مما تختلج به نفو�شهم، رجعوا اإلى تلك المحفوظات، ونب�شوا دفائنها.

�س العذر لأنف�شهم من اأن الّلغة  فاحذْر اأن تكون واحًدا منهم، اأو ت�شّدق ما يقولونه في تلمُّ
العربّية اأ�شيق من اأْن تّت�شع لجميع المعاني الم�شتحدثة؛ فالّلغة العربّية اأرحب �شدًرا من اأن ت�شيق 

بهذه المعاني العاّمة المطروقة.

)المنفلوطي)*(، موؤلفات المنفلوطي الكاملة، بت�شّرف(.

الأزهر،  في  تعّلم  والأدب،  الإن�شاء  في  نابغة  م�شري،  و�شاعر  اأديب  )1872-1924م(:  المنفلوطي  لطفي  م�شطفى   )*(

من اآثاره، كتاب )النظرات(، وهو مجموعة مقالت في الأدب الجتماعي والنقد، وكتاب )العبرات( وهي مجموعة 
روايات ق�شيرة، و كتاب )محا�شرات المنفلوطي( وهي مجموعة من منظوم العرب ومنثورهم في حا�شرهم وما�شيهم.
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الوحدة الّثالثة عشرة

من �صفحات الحياة

نتاجات الوحدة
يتوقّع من الّطالب بعد نهاية الوحدة اأن:

  ي�شتمع اإلى الّن�ّس الذي يقروؤه المعلِّم من كتّيب  ن�شو�س ال�شتماع.
  يتعّرف اأفكار ن�ّس ال�شتماع ويجيب عن اأ�شئلته. 

  يتحّدث اإلى زمالئه بطالقة ويحاورهم.
  يقراأ ن�ّس القراءة قراءة �شامتة متاأّنية بتمّعن.

  يتعّرف الفكرة العامة لن�ّس القراءة.
وتي َوْفق ما يقت�شيه الن�ّس.   يقراأ الن�ّس قراءة جهرية �شليمة مراعًيا التنغيم ال�شّ

  ي�شيف اإلى معجمه الّلغوّي مجموعة من المفردات الجديدة.
  يحّدد معنى ال�ّشيرة الغيرية.

  يتعّرف فل�شفة ال�ّشكاكيني وروؤيته في الحياة. 
ور الفنّية الواردة في الن�ّس. ح ال�شّ   يو�شّ
  يتعّرف عمل كاد واأخواتها، ومعانيها.

  يمّيز نوعي ال�شيرة.
  يتعّرف ال�ّشمات الفنّية لل�ّشيرة.

  يكتب عن جانب من حياته مراعًيا ال�ّشمات الفنّية لل�ّشيرة.
  يتذّوق جمال الّلغة العربية بقراءة ن�ّس المختارات.
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عن  اأجب  ثم  ال�شتماع،  ن�شو�س  كتّيب  من  معلِّمك  عليك  يقروؤه  الذي  الن�ّس  اإلى  ا�شتمع 
الأ�شئلة الآتية:

تعالى: {  قوله  م�شمون  في  زمالئك  اإلى  تحّدث   -1
}     �شورة النحل، الآية )97(.

ال�شتفادة من  اأقدُرهم على  الّرجال  "اأقوى  العّقاد:  عّبا�س محمود  2- حاور زمالءك في عبارة 
وقته".

1- اأين تقع قرية الطنطورة؟
2- ماذا كان يحدث عندما يهيج البحر �شتاء؟

يف؟ فن في ف�شل ال�شّ 3- لَم كان الميناء يزدحم بال�شُّ
4- عّلل ما ياأتي:

اأ   - ا�شتهرت قرية الّطنطورة ب�شمكها. 
ب- تعّلم الكاتب ال�ّشباحة من غير معّلم.

5- كان الّتكافل الجتماعّي ي�شود القرية، بّين ذلك.
6- بَم و�شف الكاتب حياة الّنا�س في القرية؟

7- هل توؤيِّد اأن يكتفي المرء بالقليل من قوت يومه ول ي�شعى اإلى المزيد؟ بّين راأيك.

ال�ستماع

التّحّدث

من �صفحات الحياة

الوحدة الّثالثة ع�صرة
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ذهب ال�ّشكاكينّي في محّبته وتعاطفه وراأفته اإلى اأبعد من الحدود القومّية، اإذ كان يتطلع اإلى 
يوم ت�شود فيه المحّبة بني الإن�شان متخّطية العرق والجن�س والقومّية، فهو يبكي من الباكين ويتاأّلم 

للجائعين المظلومين.
غار اأْن يخرجوا مناديلهم  ففي اأثناء جولة تفّقدّية قام بها اإلى مدر�شة في َحْيفا، طلب من ال�شّ
تحمل  ل  "لماذا  هم�ًشا:  ف�شاأله  ممّزق،  منديله  اأّن  تبّين  واحد  تخّلف  اأْن  وحدث  جيوبهم،  من 
ال�شكاكينّي:  فقال  عندي"،  يوجد  "ل  ل�شانه:  يعقد  يكاد  والخجل  فقال  نظيًفا"؟  اأبي�س  مندياًل 
المدير  اإلى  دفعُت  ّف  ال�شّ من  اأْن خرجنا  وبعد  بالّدموع،  عيناي  اغرورقت  حتى  ا  جدًّ "تاأّثرت 
خم�شة قرو�س، وكّلفته اأن ي�شتري له منديلْيِن اأبي�شْيِن ويقّدمهما له هدّية، ما اأ�شعدني لو اأ�شتطيع اأن 

اأخّفف �شقاء الب�شر!".
ابتكار  في  بارًعا  وكان  الّتنّدر،  ومحّبة  الأخالق  ودماثة  الّروح  خّفة  على  ال�شكاكينّي  ُفِطر 
عابات التي تن�شي الهموم وترّفه عن النف�س حين يعلوها  الُفكاهات، فمجال�شه كانت حافلة بالدُّ
ْرفة الّظريفة يرويها وي�شتمع لها �شاحًكا. وبلغ  الّتعب وينال منها الإعياء، كان له ميل �شديد اإلى الطُّ

به هذا الميل اإلى حّد اأن جمع نوادر الّنحاة ليعّلم طالبه الّنْحو وهو يدخل البهجة اإلى قلوبهم.
كّل  في  الخير  يرتقب  وكان  بالآخرين،  الظّن  ي�شيء  ول  الحقد  يعرف  ل  الكبير  قلبه  كان 
اإن�شان؛ ذلكم لأّن في اأعماق كّل نف�س َجْذوة من الخير كامنة، فاإذا ن�شدناها وعالجناها ب�شيء من 

العطف والحّب وجدناها.
هذا الحّب كان كبيًرا نحو اأ�شرته واأهله واأ�شدقائه، كبيًرا نحو وطنه واأبناء اأمته، وعارًما نحو 
ًبا على اأحد من الّنا�س، واأّما  الّنا�س اأجمعين. كان ظاهره كباطنه ل ي�شمر حقًدا ول ح�شًدا ول تع�شّ

اأ�شدقاوؤه فاأقربهم اإليه اأعالهم اأدًبا واأكرمهم ُخُلًقا.
ا، ل يتَلْجلج في  من هنا كان متعاطًفا مع الجميع بال ا�شتثناء، وفيًّا �شادًقا في تعامله، مخل�شً
نابي  �شماع  ويتعالى طبعه عن  �شاعًيا،  الوفاء  اإلى  يم�شي  تتعّثر خطاه حين  َيِعُد، ول  القول حين 

خليل ال�ّصكاكيني وفل�صفته في الحياة
القراءة
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الكالم، فاإن �شمعه ازوّر عنه وناأى و�شاق الحديث اإلى حيث ُير�شي ال�ّشماحة والّنبل.
لقي الرجل من نكد الأيام ما لم يلقه �شواه، وَلِئن �شبر على ذلك طوياًل اإل اأّنه لم ي�شبر لحظة 
هذا  والعقل،  الّروح  تقّيد  التي  الأوهام  من  متحّرًرا  ن�شاأ  فلقد  حوله،  اعوجاج  اأّي  على  واحدة 
التحّرر دفعه اإلى رف�س الجمود والتقاليد البالية، وكّل العوائق التي ت�شّل التقّدم، وتعيق الّتفاهم، 

وتبطل اإن�شانّية الإن�شان، وتجعله مقّيًدا مكّباًل باأغالل الوهم والعادة.
ومع كّل ُعْنفوان الإباء الذي مّثله، ومع كّل ِكْبر الّنف�س والعتداد بها، كان الإن�شان المتوا�شع 
ريح في مواقفه، الجريء في اآرائه، المدافع عنها بثبات، فخالف قول �شديقه اأمين الريحانّي)*(:  ال�شّ
"قْل كلمتك وقْف"، واأعلن نقمته على كّل قبيح، كيف ل  �شعاره:  "قْل كلمتك وام�ِس"، فجعل 
وقد تع�ّشق الجمال في الّنف�س والّطبيعة والفّن، واأراد اأن يغمر الوجود بالجمال حّتى تعّم البهجة 

كّل الّنفو�س، ويخّيم الُحبور على كّل القلوب.
لم تكن فل�شفة ال�ّشكاكينّي الحياتّية فل�شفة نظرّية ينادي بها ح�شب، بل كانت فل�شفة حياتّية 
واقعّية، طّبقها بحذافيرها حرفيًّا، لقد نادى بما اعتنقه ودافع عن ما اآمن به، دعا اإلى الّنبل والإباء 
والأََنفة، دعا اإلى النّزعة الإن�شانّية القائمة على المحّبة والّتعاون، دعا اإلى القّوة وال�ّشجاعة والوطنّية، 

والذين يعرفونه يعرفون اأّنه عا�س هذه المثل التي نادى بها.
لقد اآمن بمبداأ القّوة الذي اأخذه عن المتنّبي ونيت�شه، وهذه القّوة بّدلت الفل�شفة ال�ّشوداويّة 
التي �شيطرت على تفكيره اأّول حياته، على اأن هذه القّوة التي اآمن بها لم تكن قّوة للّظلم والّطغيان، 
كان يريدها قّوة تحمي من العتداء، وت�شون الكرامة، ل قّوة تعتدي على حرّيات الآخرين، كان 
غار، ل بط�ًشا وظلًما واإيذاء، وكان لذلك يبداأ بنف�شه، فهو مثال  يريدها عّزة واأنفة وترّفًعا عن ال�شّ
اأّن هذه  اأو الَوْهن، على  عف  اأو ال�شّ القّوة الّروحية والقّوة الج�شمّية التي ل تعترف بال�ّشيخوخة 
القّوة لي�شت منح�شرة في الج�شد بل بالعقل اأي�شا بحيث ل تجوز عليه الأوهام، ول ت�شتع�شي عليه 
هات، ول تكتمل القّوة المن�شودة بالج�شم والعقل  الم�شكالت، ول تروج عنده الخرافات والتُّرَّ

ر، وروائي وموؤّرخ لبناني، واأحد اأبرز اأدباء المهجر، يعّد من اأكابر دعاة الإ�شالح الجتماعي وعمالقة  )*( اأمين الريحاني: مفكِّ

الفكر في اأواخر القرن التا�شع ع�شر واأوائل القرن الع�شرين في الوطن العربي.
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حفاظ  ذا  �شجاًعا  الإن�شان  يكون  وباأن  بالّتهذيب،  تكون  اإّنما  الّنف�س  وتقوية  ا،  اأي�شً بالّنف�س  بل 
ومبادئ عالية ومطالب �شريفة.

اأّما اأ�شلوبه فيلّخ�شه قوله: "اأقوم من الّنوم فاأح�ّس اأني تلّذذُت في نومي، واألعب فاأح�ّس اأّني 
تلّذذُت باألعابي، واأ�شتحّم فاأح�ّس اأّن ال�ّشعادة كّلها في ال�شتحمام بالماء البارد، اأقابل واأقراأ واأكتب 
فاألتذُّ بما اأقراأ اأو في ما اأكتب، اأم�شي فاألتذُّ بالم�شي، واأجل�س اإلى اأ�شدقائي فاألتذُّ بالجلو�س اإليهم، 
عوبات فاألتّذ بمقاومتها والتغّلب  واأجتمع بالّنا�س في الليل  والنهار فاألتّذ بالجتماع بهم، اأقابل ال�شّ
بر والّتحّمل، بل اأكاد األتّذ بما اأكت�شفه فيها من الّدرو�س  عليها، وتلّم بي الم�شائب فاأتعّزى بال�شّ

والعبر".
اإّن فل�شفة الفرح التي اآمن بها ال�ّشكاكيني ودعا اإليها ل تعني بحال من الأحوال اأّنه كان ل يتاأّثر 
ة والعاّمة التي تلّم به، اإّنما المرح عنده كان محاولة  بما يجري حوله، ول ينفعل بالأحداث الخا�شّ

لتغليب حقيقة الحياة في قيمها العليا على حقيقة الحياة في م�شّقاتها واأحزانها.

)يو�شف اأيوب حداد، خليل ال�شكاكيني، حياته، مواقفه، واآثاره، بت�شّرف(.

يتحّدث الن�ّس الذي بين يديك عن خليل ال�شكاكينّي )1878-1953م( وهو اأديب ومربٍّ 
فل�شطينّي، كان من اأع�شاء الَمْجمع العلمّي العربّي في دم�شق، عمل زمًنا في الّتعليم، وفي اإدارة 
المعارف، وانتقل بعد نكبة فل�شطين اإلى القاهرة، وفجع بموت وحيده »�َشِرّي«، ولم يع�س بعده 
اإّل ب�شعة �شهور، ومن كتبه )الجديد( وهو كتاب مدر�شّي لتعليم القراءة العربّية باأ�شلوب حديث، 

و)مطالعات في الّلغة والأدب(، و)ما تي�ّشر(، و)الأ�شول في تعليم الّلغة العربّية(.

"خليل  الأدبّية:  اأعماله  اأبرز  ومن  معا�شر،  فل�شطينّي  واأديب  باحث  حداد،  اأيوب  يو�شف 
ال�شكاكينّي، حياته مواقفه واآثاره" الذي اأخذ منه الن�ّس.

جّو الن�ّص

التّعريف بالكاتب
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اأّن  اإلى  كاتبه  اأ�شار  اإذ  ال�شكاكينّي،  حياة  �شيرة  من  جانًبا  يديك  بين  الذي  الن�ّس  ويتناول 
ال�ّشكاكيني كان ذا نظرة ثاقبة اإلى الحياة، ملتزًما بمبادئه ومعتقداته التي اآمن بها في كّل نواحي 
عوبات اإلى حوافز للعمل والعطاء، ودعا  ة، فقد اأّكد قدرته على تحويل ال�شّ حياته العاّمة والخا�شّ

اإلى الحّب والّتعاطف والّنظرة الإيجابّية اإلى الحياة.
على  وثار  التطّور،  وتعيق  الحياة  ت�شّل  التي  البالية  التقاليد  بع�س  رف�شه  ال�ّشكاكينّي  واأعلن 
عف و�شغائر الأمور، وكان يمّثل م�شداقّية الّرجل الذي تحكمه الأفعال ل الأقوال،  المفا�شد وال�شّ

فهو الّرجل �شاحب المبادئ  تجاه حياته ووطنه وتجاه الإن�شانّية كّلها.

1- اأ�شف اإلى معجمك الّلغوّي:
- الَجْذوة      : الجمرة الملتهبة.

- َيَتَلْجلج      : يترّدد.
- الُعْنفوان    : اأول ال�شيء وحّدته ون�شاطه. 

هة: الأقوال التي ل قيمة لها. - التُّّرهات    : مفردها ُترَّ
- نابي الكالم:  الكالم القلق غير المن�شجم.

- ذو حفاظ   : موٍف بالعهد.
عف. - الَوْهن        : ال�شّ

2- ُعْد اإلى اأحد معاجم الّلغة العربّية، وا�شتخرج معاني كّل من:
ُفِطر على، ازوّر عن، اأتعّزى بـ. 

3- ُعد اإلى الفقرة الثالثة من الن�ّس، وا�شتخرج الكلمات التي تنتمي اإلى الحقل الدللّي لكلمة 
)النِّكات(.

4- ما الجذر الّلغوّي لكلٍّ من:
اغرورق، اعوجاج، الإعياء.

5- مفرد )ُنحاة( َنحوّي، ُعد اإلى المعجم وا�شبط حرف الحاء في )َنحوّي(.

المعجم والّدللة
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6- بّين معاني الكلمات التي تحَتها خّط َوْفق ال�ّشياق الذي وردت فيه:
اأ   - ُفِطر ال�ّشكاكينّي على خّفة الّروح ودماثة الأخالق.

ب- يخّيم الُحبور على كّل القلوب.
جـ- لم تكن فل�شفة ال�شكاكينّي الحياتّية فل�شفة نظريّة، بل كانت فل�شفة حياتّية واقعّية.

1- تخّطى ال�ّشكاكينّي حدود الفرديّة الذاتّية اإلى الإن�شانّية بكّل اأبعادها:
اأ   - هاِت موقًفا من الن�ّس يوؤّيد هذا.    

ب- لماذا نهج ال�ّشكاكيني هذه ال�شبيل؟     
الجانب  ت�شمل  بل  الفنّي  الجانب  على  المدر�شة  اإلى  التربوّي  الم�شرف  زيارة  تقت�شر  ل   -2

ا، بّين ذلك. الإن�شانّي اأي�شً
3- اأّثرت الّروح المرحة لل�ّشكاكينّي في اأ�شلوبه في الّتعليم:

اأ   - اأعِط مثاًل على ذلك.   
ب- هل توؤيّد ا�شتخدام اأ�شلوب الُفكاهة في التعليم؟ بّين راأيك.  

4- اعتاد ال�ّشكاكينّي اأْن يح�شَن الظّن بالآخرين، عّلل ذلك.
5- ما الأ�شا�س الذي اعتمده ال�شكاكينّي في عالقاته باأ�شدقائه؟

6- كيف كان ال�ّشكاكينّي يت�شّرف في مجل�س قيل فيه قول مخالف للّذوق؟
7- عالم تُدّل قّلة �شبره على العوجاج في المجتمع؟

8- بنى ال�ّشكاكينّي روؤيته في الحياة على اأن يطابق قوله فعله:
اأ   - ما المق�شود بهذا؟     

ب- هاِت موقًفا يوؤّكد هذه الروؤية.      
9- اأ�شار الن�ّس اإلى اأحد الم�شارب الثقافية لل�شكاكينّي، اذكره.

10- بّين العوامل الج�شديّة والعقلّية والنف�شّية التي كّونت �شخ�شّية ال�شكاكينّي.

الفهم والتّحليل
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ح كالًّ مّما ياأتي من الن�ّس: 11- و�شّ
اأ   - ل تعار�س بين اإيمان ال�ّشكاكينّي بمبداأ القّوة ونزعته الإن�شانّية.

ب- دعوة ال�ّشكاكينّي اإلى ترك العادات ال�شلبّية القديمة.
ح ذلك. 12- هل ترى اأّن ال�ّشكاكينّي يمكن اأن يعّد من دعاة حقوق الإن�شان؟ و�شّ

13- وازن بين قيمة الجمال عند كّل من ال�ّشكاكيني في قوله: "واأراد اأن يغمر الوجود بالجمال 
حّتى تعّم البهجة كّل الّنفو�س، ويخّيم الُحبور على كّل القلوب" واإيليا اأبو ما�شي في قوله:

اأيُّهذا ال�ّشاكي وما ِبَك داٌء             ُكْن جمياًل تَر الوجوَد جميال
14- اأعِط ثالث قيم اإيجابّية ا�شتفدتها من هذا الن�ّس.

15- ما الذي دفع الكاتب اإلى كتابة �شيرة حياة ال�ّشكاكينّي، في راأيك؟
16- اقترح �شوؤاًل يدور في ذهنك حول هذا الن�ّس.

ورة الفنّية في كّل مّما ياأتي: ح ال�شّ 1- و�شّ
اأ   - في اأعماق كّل نف�س َجْذوة من الخير.

ب- تجعله مقّيًدا مكّباًل باأغالل الوهم والعادة.
جـ- هذا التحّرر دفعه اإلى رف�س الجمود والتقاليد البالية، وكّل العوائق التي ت�شّل التقّدم.

ح دللة الّتراكيب التي تحتها خّط: 2- و�شّ
اأ   - ل تتعّثر خطاه حين يم�شي اإلى الوفاء �شاعًيا.

ريح في مواقفه. ب- مع كّل ُعْنفوان الإباء الذي مّثله ... كان الإن�شان  المتوا�شع ال�شّ
جـ- ل ت�شتع�شي عليه الم�شكالت ول تروج عنده الخرافات والتُّّرهات.

د  - �شاق الحديث اإلى حيث ُير�شي ال�ّشماحة والنبل.
هـ - ما اأ�شعدني لو اأ�شتطيع اأْن اأخّفف �شقاء الب�شر!

التّذّوق الجمالّي
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3- ما دللة تكرار "تلّذْذُت"، و "األتّذ" في قول ال�ّشكاكيني؟
4- برز الّطباق في الن�ّس وا�شًحا:

اأ   - اأعط اأمثلة على ذلك من الن�ّس.
ب- هل نجح الكاتب في توظيفه اأم بعث الملل وال�ّشاأم في نف�س المتلّقي؟ بّين راأيك.

ح اإلى اأيِّ مدى ا�شتطاعت لغة الكاتب اأن تعّبر عن الجانب الإن�شانّي من حياة �شاحب  5- و�شّ
ال�ّشيرة.

ق�سايا لغويّة

كاد واأخواتها

كاد واأخواتها اأفعال ناق�شة تدخل على الجملة ال�شمّية، فترفع ال�شم وي�شمى ا�شمها وتن�شب 
اأو غير مقترن  باأن  فعلها م�شارع مقترن  فعلّية  المحّل وي�شّمى خبرها، ويكون جملة  الخبر في 
واأو�شك،  كاد  ومنها:  الفعل،  وقوع  ُقْرب  على  وتُدّل  المقاربة،  اأفعال  اأق�شام:  ثالثة  وهي  بها. 
واأفعال الّرجاء، وتُدّل على رجاء وقوع الفعل، ومنها: حرى وع�شى، واأفعال ال�ّشروع، وتُدّل على 
ال�ّشروع بالفعل، ومنها: اأخذ، و�شرع، وجعل، وبداأ، واأن�شاأ، وَطِفق، واإن لم تُدّل على ال�ّشروع 

بالفعل فهي اأفعال تاّمة ولي�شت ناق�شة، نحو قولنا: اأن�شاأت الحكومة مدر�شة جديدة.

1- عّين كاد واأخواتها وا�شمها وخبرها في ما ياأتي:
اأ   - قال تعالى: {  }
�شورة الق�ش�س، الآية )22(. 

ب- قال : "ومن وقع في ال�ّشبهات وقع في الَحرام، كالّراعي يرعى حول الحمى يو�شك 
اأن يرتع فيه"                                                                                       )متفق عليه(.

تدريبات
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جـ- قال معن بن اأو�س:
ْهــِر ُتْقـِبُل يِء َلْم َتَكْد              اإَلـْيـِه ِبَوْجــٍه اآِخــَر الدَّ َرَفْت َنْف�شي َعِن ال�شَّ اإَذا اْن�شَ

2- مّيز فعل ال�ّشروع من غيره في ما تحَته خّط في ما ياأتي:

اأ    - قال تعالى: {  } �شورة الموؤمنون، الآية )14(.
: ب- قال اأحمد �شوقي في مدح الّر�شول

ٌة َوَوفاُء  عَطيَتُه             َفَجميُع َعهِدَك ِذمَّ و اأَ َواإِذا اأََخذَت الَعهَد اأَ
جـ- جعَل الالعبوَن يتدّربون بن�شاط. 

 د - بداأ اأبو الّريحان البيروني ينظر في ما خّلفه اليونان من ريا�شة وهند�شة حتى مهر فيه، ثّم 
رحل اإلى الهند، واأن�شاأ يطالع ثقافَتها.

3- حّدد خبر كاد واأخواتها في ما ياأتي:

اأ   - قال تعالى: {  }

�شورة البقرة، الآية )20(.

تعالى: {  قال  ب- 
 }                                                                �شورة طه، الآية )121(.

جـ- قال محمد بن مناذر وهو يرثي رجاًل:
كادت الّنف�ُس اأْن تفي�َس عليه           اإْذ ثــوى حـ�ْشـَو َرْيــَطـٍة وبـروِد 

4- اأعرب ما تحَته خطٌّ في قول ذي الّرّمة:
ْبُع بالجرعاِء اأْن يتكلَّما َخليَليَّ ُعوَجا َعْوَجًة ُثمَّ �َشلِّـما          ع�شى الرَّ

5- ُعد اإلى الفقرة الّثانية من الن�ّس، وا�شتخرج منها مثاًل على كاد واأخواتها، ثم اأعرب خبره.
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ال�ّسيرة

المجالت  اأحد  في  بارز  اأثر  لها  �شخ�شّية  حياة  تتناول  نثرّي،  فّن  ال�ّشيرة  اأّن  �شابًقا  تعّلمت 
الحياتّية التي تهّم القارئ مثل المجال الأدبّي اأو ال�ّشيا�شّي اأو الفكرّي اأو الجتماعّي، وهي نوعان: 
ال�ّشيرة الذاتية، ويتحّدث فيها الكاتب عن حياته ال�شخ�شّية مثل كتاب "الأيام" لطه ح�شين، وال�ّشيرة 

الغيريّة اّلتي يتناول فيها الكاتب �شخ�شّية اأخرى، ومن اأمثلتها "اأخي اإبراهيم" لفدوى طوقان.
ومن �شماتها الفنّية الّنزاهة والمو�شوعّية في نقل الأحداث، ودّقة الو�شف وبراعته، والّتكاء 

على الّت�شوير البالغّي، والهتمام بعن�شر الّت�شويق و�شالمة الّلغة، والقدرة على الإقناع والّتاأثير.

)ماهر �شعبان عبد الباري، الكتابة الوظيفية والإبداعية(.

اكتب في واحد من المو�شوعين الآتيين:
1- �شخ�شّية بارزة تركت اأثًرا كبيًرا في نف�شك بما ل يقّل عن مئتي كلمة.

2- جانب من جوانب حياتك بما ل يقّل عن مئة وخم�شين كلمة.

الكتابة

بعد كتابتي ال�ّشيرة اأتاأّكد من اأّنني: 
1-حّددت نوع ال�ّشيرة المكتوبة.

2- راعيت المو�شوعّية في نقل الأحداث.
3-اّتكاأت على الّت�شوير البالغّي.

4-راعيت عن�شَري الإقناع والت�شويق.

التقويم الذاتّي
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اأغنية اإلى َحْيفا
مختارات من لغتنا الجميلة

وِح فــي َرَمقي َحْيفــا واأنِت ِمــزاُج الرُّ
ــُحُه الأّياُم َعْن �َشفتي ــْحُك َتْم�شَ وال�شِّ
ــجا فــي كلِّ ُمْنَطِلٍق وُموِجفاُت)1( ال�شَّ
لأْنــِت فــي َدِم اأعراقي َجــوى َخَفَقْت
بكلِّ مــا َمّر ِمــْن ُعْمِر الهوى وَم�شــى
يــا َلْحــَن اأغنيــٍة اأ�شــداوؤها ارَتَع�شــْت
ْيــِر فــي اأظــالِل َماأَْمِنــِه يــا َن�ْشــوَة الطَّ
ــٍة وَلْمــَع ُدرِّ النَّــدى فــي َثْغــِر َنْرِج�شَ
َعْينــاَي اأْنــِت واأْنــِت الُعْمــُر اأجَمُعــُه
ــّدني لــِك �شــوٌق لــو َغَم�ْشــُت َلُه َي�شُ
ُرُه ــوِّ اأُ�شَ كرى  ورحــُت بالحــبِّ والذِّ
َلَجــفَّ ِحبــري ولــْم اأبُلــْغ قــرارَة مــا

وُعمُق ُجْرِح الَهوى في ُموَجعي الَخِفِق
ُطُرقي فــي  الآلُم  ــْطــَرُحــُه  َت والليُل 
ُمْرَتَفِق كلِّ  في  نى  ال�شَّ وُموِجعاُت 
ــَرِق ــُح ال مــو�ــشــولــُة  لهفٌة  ــِه  ِبــَنــْبــ�ــشِ
وَبِقي الهوى  ُعْمِر  من  َظلَّ  ما  وكلِّ 
ُمْعَتِلِق الأر�ــسِ  بَجْذِر  قْلٍب  َجْذِر  في 
ــَوِرِق ال بى  الرُّ ـــِك)2(  اأْي في  َد  َتــَغــرَّ اإذا 
ــَع الــَفــَلــِق ــَمــْت ِلــُتــَحــيِّــي َمــطــْل َتــَبــ�ــشّ
الأِلــِق ماأملي  في  نا  ال�شَّ ُعْر�ُس  ــِت  واأْن
ْوِب الَحيا الَغِدِق)3( عرَي في �شَ َيراَع �شِ
الَوَرِق على  حْرًفا  اأْو  الخدِّ  على  دمًعا 
دري مْن َلَظى ُحَرقي ْت جوانُح �شَ مَّ �شَ

)1( ُموجفات: خفقات القلب.
)2( الأْيُك: مفردها: الأْيَكُة، وهو �شجر كثيف ملتّف. 

ّيان. ب مرهوٌن بوفرة الماء. الَغِدق: الُمبتّل، الرَّ )3( اليراع: الِمزمار. الَحيا: الِخ�شْ
)4( ح�شن البحيري �شاعر فل�شطيني من مدينة حيفا، نال و�شام القد�س �شنة 1990م تقديًرا لإنجازه الأدبي، من دواوينه: َحْيفا 

في �شواد العيون، ولفل�شطين اأغّني، وجّنة الورد، و�شاأرجع، توفي عام 1998م.

)ح�شن البحيري)4(، ديوان: لفل�شطين اأغّني(.

 ُعد اإلى المكتبة المدر�شّية، واختر ف�شاًل من كتاب "�شبعون" لميخائيل نعيمة، ثم قّدم فيه تقريًرا 
واعر�شه مرتجاًل اأمام زمالئك.

النّ�شاط
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الوحدة الّرابعة عشرة

الَعـرو�ض

نتاجات الوحدة
يتوقّع من الّطالب بعد نهاية الوحدة اأن:

  يتعّرف البحور ال�شعرية: )الخفيف، والب�شيط، والطويل(.
  يتعّرف مفاتيح هذه البحور. 

  يقّطع الأبيات ال�ّشعرية تقطيًعا عرو�شيًّا �شليًما.
  يكتب الّتفعيالت الّرئي�شة والفرعّية لكّل بحر من هذه البحور.

رورات ال�ّشعرّية. وّي، والقافية، وال�شّ   يبّين المق�شود بكّل من: الرَّ
  يتّذوق الإيقاع المو�شيقي لالأبيات ال�ّشعرّية.
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بحر الخفيف

اإْن َن قْل بي / ُي ِحْب ُب َمْن /ل اأُ �َشْم مي
- -  - / -  -  / - -  -

َمْر َح َبْن ِبْر/ َر بي ِع في / َرْي عا ِنْه
- - -/ -  -   / - -  -

َن َز َل�ْس �َشْه / َل �شا ِح َكْل/ ِب�ْس ِر يْم �شي
- -  - /  -  -  / - -   

في َع نا ئْن / اأْع ِظْم ِب هي / مْن َع نا ئي
  - -  - /  -  - - / - -  -
َو ِب اأْن وا /ِر هي َو طي /ِب  َز ما ِنْه

  - -   /  -  -   / - -  
في ـِه َم�ْس َيْل / اأَ مي ِر في / ُب�ْس تا ِنْه

- - - / -  -  / - -  -

اقراأ الأبيات الآتية، وتفّهم معانيها:

اأنعم النظر في تقطيع الأبيات ال�ّسابقة ، ثم اأجب عن ال�ّسوؤالين الآتيين:
1- ما التفعيلتان الرئي�شتان اللتان تكّررتا في الأبيات؟

ور الفرعية لهاتين التفعيلتين؟ 2- ما ال�شّ
لعلك تالحظ اأن التفعيلتين الرئي�شتين اللتين تكّررتا في الأبيات، هما:

- -( و�شورتاها الفرعيتان ) َفِعالُتْن   - -( و) فالُتْن - - - (  تفعيلة )فاِعالُتْن - 
.)-  - - ( و�شورتها الفرعية )ُمَتْفِعُلْن  وتفعيلة )ُم�ْشَتْفِعُلْن - - 

رب.	• ل تاأتي )فالتن - - -( اإل في الَعرو�س وال�شّ
ل تاأتي �شورة )م�شتعلن -   -( في بحر الخفيف.	•

التّقطيع العرو�سّي لالأبيات ال�ّسابقة:

الوحدة الّرابعة ع�صرة

الَعرو�ض

اأُ�َشــّمي َمــْن ل   ُيِحــبُّ  قْلبــي  اإنَّ 
َرْيعــاِنــْه فــي  بالّربيــِع  َمْرحًبــا 
ْهَل �شاِحَك الِب�ْشِر َيْم�شي َنَزَل ال�شَّ

ِمــْن عناِء ــِه  ب اأَْعــِظــْم  ــاٍء  ــن َع فــي 
ــْه  ــاِن ــِب َزم ــي ــوارِه وِط ـــ ــاأَْن ـــ ـــ َوِب
ُب�شــتاِنْه َم�ْشــَي الأَميــِر فــي  فيــِه 



193

كما تالحظ اأّن البيت يتكّون من �شّت تفعيالت، ثالث منها في كّل �شطر، على الّنْحو الآتي: 

مجزوء الخفيف 

ــْحبي َولــْم اأنــْم نـــاَم �شَ
ْح بي/ َو َلْم  اأَ  َنْم نا َم �شَ
-  -   /  - -  -

ُقــْل ِلمـْن لَم فـي الَهــوى
ُقْل ِل َمْن ل/ َم ِفْل َهـ وى
-  -   /  - -  -

فاِعالُتْن ُم�ْشَتْفِعُلْن فاِعالُتْن 
- -  - / -  - - /  - -  -

ْت بِه الحركاُت ياخفيًفا خفَّ

َنَغٌم في ال�ّشماِء والأر�ِس �َشّتى
.................................

ـْن خيـــاٍل بنــا اأََلــــْم ـِ م
ـِ نا اأَ َلْم  ِمْن َخ يا ِلْن / ب
-  -   /  - -  -

هــكـذا الُحـ�ْشُن َقـــْد اأََمــْر 
ها َك َذْل ُح�ْس/ ُن َقْد اأَ َمْر
 -  -   / - -  -

فاِعالُتْن ُم�ْشَتْفِعُلْن فاِعالُتْن
- -  - / -  - -/  - -  -

فاِعالُتْن ُم�ْشَتْفِعُلْن فاِعالُت

بيِع اأَْو اأَْلحاِنــْه ِمْن َمعاني الرَّ
.................................

انظر في تقطيع البيتين الآتيين، ثم اأجب عن ال�ّسوؤال الذي يليهما: 

ماعدد الّتفعيالت التي تكّررت في البيتين ال�ّشابقين؟ 
لعلك لحظت تكرار اأربع تفعيالت في كّل بيت بحذف الّتفعيلة الأخيرة من كّل �شطر من 

بحر الخفيف الّتام، وهذا مجزوء الخفيف.

قّطع البيت الآتي، وبّين تفعيالته:

ومفتاح بحر الخفيف، هو:
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نستنتج أّن

ا ومجزوًءا.	• بحر الخفيف ياأتي تامًّ
وزن الخفيف الّتام، هـو: 	•

فاِعالُتْن ُم�ْشَتْفِعُلْن فاِعالُتْن                فاِعالُتْن ُم�ْشَتْفِعُلْن فاِعالُتْن
وزن مجزوء الخفيف، هـو: 	•

فاِعالُتْن ُم�ْشَتْفِعُلْن              فاِعالُتْن ُم�ْشَتْفِعُلْن
بحر الخفيف له تفعيلتان رئي�شتان، هما: 	•

- -( و)فالُتْن - - - (. 1- )فاِعالُتْن-  - -( و�شورتاها الفرعيتان )َفِعالُتْن  
 .) -  - - ( و�شورتها الفرعية )ُمَتْفِعُلْن  2- )ُم�ْشَتْفِعُلْن- - 

1- قّطع الأبيات الآتية، واذكر تفعيالتها، ممّيًزا الخفيف الّتام من مجزوئه:

2- اف�شل بين �شطري كـلِّ بيت من الأبيات الآتية:
ْعــَر َحّيــا باُب والأَمُل الَمْنـ�شوُد ُتــوحي َفَتْبــَعُث ال�شِّ الَهوى وال�شَّ

ماُن َبْعَد َجفاِء َقْد َتِرفُّ الَحياُة َبْعَد ُذبوٍل َويليُن الزَّ
ْب ْلِح َواْحَت�شَ ـَـلى ال�شُّ َم اهللُ َمْن اأَعــاَن ع ـِ َرحـ

التّدريبات

َعْبـــَقِريًّا راِئًعا  اللَّْحَن  دي  َردِّ
َعْنُه ِباْلُخْلِد  �ُشِغْلُت  َلْو  َوَطني 
ِكــبــاًرا النُّفو�ُس  ــِت  كــاَن واإذا 
اأَثــْر َلـــُه  ــْن  َم َيــُمــــْت  ــْم  َل
اإَلْيِك اأُهدي  الـعيِد  في  �َشْيٍء  اأيَّ 
ـــوِر َعــْقــٌل وَعــْدٌل م وِنــظــاُم الأُ

الَوليِد باِح  ال�شَّ ــَع  َم َيَتهادى 
َنْف�شي اْلُخْلِد  في  اإَلْيِه  ناَزَعْتني 
الأَْج�شــاُم ُمراِدهـا  في  َتِعَبْت 
ـــَيـــــْر ال�شِّ ِمــــَن  وحــــيــــاٌة 
َلَدْيِك ــْيٍء  �ــشَ ــلُّ  وُك َمالكي  يا 
ــظــاُم ــنِّ ــا َتـــولّـــى ال ـــ ــي ــــاإذا ولّ ف
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3- امالأ الفراغ بالكلمة المنا�شبة؛ لي�شتقيم الوزن العرو�شّي في الأبيات الآتية:
)1( يا اأَخي ل َتِمْل ِبَوْجِهَك َعّني          ما اأَنا ....... ول اأَْنَت َفْرَقْد

اأ   - َفْحَمٌة                ب- اْلَغريُب                جـ- ُمْخَتِلٌف             د  - َعظيٌم
)2( اآَلُة اْلَعْي�ِس ....... َو�َشباٌب               َفاإذا َوّليـا َعِن اْلَمــْرِء ولّى

ِحٌك              د  - ماٌل ٌة                   جـ- �شَ حَّ اأ   - �َشعاَدٌة               ب- �شِ
)3( َكْيَف اأَْنجو ِمَن الهوى              وْهَو في ....... داخُل 

اأ   - الأَْح�شاِء            ب- َخيالي                  جـ- اْلَقْلِب                د  - النُّفو�ِس
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بحر الب�صيـط

ل َقْي ُت ها/ َوْهـ َي َتْه/وا ني َو اأَْه/وا ها
- - /- - - /- - /- - -

َفْه َيْر َر بي/ُعْل ُم َغْن/ني َوْهـ َي َبْه/َج ُت ُهو
-   /- - -  /- - /- - -

َو ِفْت َن ُتْن/ِمْن �َس با/ِبْل ُح�ْس ِن َرْق/َق َم ها
-  / - - - /- - /- -

َف ما اأُ َحْي/لى َت ل/قي نا َو اأَْح/ل ها
- -/ - - -/ - -/ - -

َوْهـ َيْل َح يا/ُة َو َمْع/َنْل ُحْب ِب َمْع/نا ها
- - /- - - /-   / - - -

َفْن ن�س �ِس با/َو ِح وا/ُرْل ُحْب ِب َغْن/نا ها
- - /- - -/-   /- - -

اقراأ الأبيات الآتية، وتفّهم معانيها:

التقطيع العرو�سي لالأبيات ال�سابقة:

اأنعم انظر في الأبيات ال�ّسابقة، ثم اأجب عن الأ�سئلة الآتية:
1- ما التفعيلتان اللتان تكّررتا في الأبيات؟ 

2- ما عدد التفعيالت في كّل بيت؟
ورة نف�شها؟ 3- هل تكّررت التفعيلتان في الأبيات جميعها على ال�شّ

 )- -  - هما:)ُم�ْشَتْفِعُلْن:  ال�ّشابقة،  الأبيات  في  رئي�شتين  تفعيلتين  تكرار  لحظت  لعلك 
و)فاِعُلْن: -  -( و�شورهما الفرعية اأربع مرات لكّل منهما في البيت ال�شعري.

وترتيبهما في البيت على الّنْحو الآتي:
ُم�ْشَتْفِعُلْن فاِعُلْن ُم�ْشَتْفِعُلْن فِعُلْن               ُم�ْشَتْفِعُلْن فاِعُلْن ُم�ْشَتْفِعُلْن فِعُلْن

وقد وردتا في عموم الأبيات ب�شورتْيهما الّرئي�شة اأو الفرعية:
.)- - ( و)ُم�ْشَتِعُلْن: -  - -( ولها �شورتان فرعيتان، وهما:)ُمَتْفِعُلْن:  )ُم�ْشَتْفِعُلْن: - -

َواأَْهواها َتْهواني  َوْهَي  لَقْيُتها 
بيُع الُمَغّني َوْهَي َبْهَجُتُه َفْهي الرَّ
َرقََّمها َوِفْتَنٌة ِمن �َشباِب الُح�ْشِن 

َواأَْحالهـا َتالقينا  اأَُحْيلى  َفما 
َوْهَي الَحياُة َوَمْعنى الُحبِّ َمْعناها
با وِحواُر الحبِّ غّناهــا َفنُّ ال�شِّ
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�شيوًعا،  الأكثر  وهي   )- ب  )َفِعُلْن:  وهما:  فرعيتان،  �شورتان  ولها   )- - و)فاِعُلْن: 
رب فقط. و)َفْعُلْن: - -( وتاأتي في العرو�س وال�شّ

وهذا وزن بحر الب�شيط، ومفتاحه هو:
ـَُط الأََمـُل                    ُم�ْشَتْفِعُلْن فاِعُلْن ُم�ْشَتْفِعُلْن فِعُلْن اإنَّ الَب�شــيَط َلـَدْيـِه ُيب�ش

قّطع البيت الآتي عرو�شيًّا، واكتب تفعيالته:
ْهدْت َبع�َس َمْعناكا اأُْرُدنُّ اأَ�ْشَرَق ِفي الِوْجداِن َمراآكا                    َوَجنَُّة الُخلِد اأَ
...........................                     ...........................

مجزوء الب�صيط

َعفا َرْبٍع  َعلى  وُقوفي  َماذا 
ــوروٌث ـــٍل َم اإِِب َوُكــلُّ ذي 

ُم�ْشَتعِجـِم داِر�ٍس  ُمْخَلْوِلٍق 
َم�ْشلــوُب �َشَلٍب  َوُكلُّ ذي 

اقراأ البيتين الآتيين، وتفّهم معانيهما:

َما ذا ُو قو/في َع لى/ َرْب ِعْن َع فا
- - -/ - -/ - - -

َو ُكل ُل ذي/ اإِ ِب ِلْن /َمْو رو ُثْن
- - -/-   /- -

ْن /ُم�ْس َتْع ِج مي ُمْخ َلْو ِل ِقْن / دا ِر �شِ
- - -/ - -/ - - -

َوُكْل ُل ذي/ �َس َل ِبْن /َم�ْس لو بو
- - -/ -   /- -

التّقطيع العرو�سّي للبيتْين:

انظر في الّتقطيع العرو�شّي للبيتين ال�ّشابقين، ثم اأجب عن الآتي:
1- ما عدد الّتفعيالت في كّل بيت؟

2- ا�شتخرج �شورة فرعية جديدة لـ )ُم�ْشَتْفِعُلْن( وردت في الأبيات.
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نستنتج أّن

ا ومجزوًءا.	• بحر الب�شيط ياأتي تامًّ
ا: 	• وزنه تامًّ

ُم�ْشَتْفِعُلْن فاِعُلْن ُم�ْشَتْفِعُلْن َفِعُلْن                    ُم�ْشَتْفِعُلْن فاِعُلْن ُم�ْشَتْفِعُلْن َفِعُلْن
وزنه مجزوًءا:	•

ُم�ْشَتْفِعُلْن فاِعُلْن ُم�ْشَتْفِعُلْن                      ُم�ْشَتْفِعُلْن فاِعُلْن ُم�ْشَتْفِعُلْن
بحر الب�شيط له تفعيلتان رئي�شتان، هما:	•

اأو   )- - )ُمَتْفِعُلْن:  منها:  فرعّية،  �شور  في  ووردت   )  - -  - )ُم�ْشَتْفِعُلْن:   -1
-( اأو)ُم�ْشَتْفِعْل: - - -(. )ُم�ْشَتِعُلْن: - 

-( و)َفْعُلْن: - -(. -( ووردت في �شورتين فرعّيتين، هما:)َفِعُلْن:   2- )فاِعُلْن: -

اأّن البيتْين ال�شابقْين جاءا على وزن بحر الب�شيط، اإذ ترّددت في كّل بيت  لعلك لحظت 
�شتُّ تفعيالت بدًل من ثماني تفعيالت بحذف التفعيلة الأخيرة من كل �شطر من الب�شيط الّتام، 
هي  بالمجزوء  تخت�ّس  )ُم�ْشَتْفِعُلْن(  لـ  جديدة  �شورة  فيهما  ووردت  الب�شيط.  مجزوء  وهذا 

)ُم�ْشَتْفِعْل: - - -(.
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ع الأبيات الآتية من بحر الب�شيط، واذكر تفعيالتها، ممّيًزا الّتام من المجزوء: 1- قطِّ

2- اف�شْل بين �شطري كلِّ بيت من الأبيات الآتية:
�شُل يُد َوالثُّّواُر والرُّ راِء قْد َطلَع الأَحراُر وال�شِّ ْوَحِة الَخ�شْ ِمْن هذهِ الدَّ

حى في الَعيِن اإ�شراقا اِحي َمنابِتِه فاْزداَد ِمنُه ال�شُّ َورٌد تاألََّق في �شَ
َهْل َتْذكروَن غريًبا َعاَدُه �َشَجُن ِمْن ِذْكِرُكْم وَجفا اأَجفاَنُه الَو�َشُن
3- امالأ الفراغ بالكلمة المنا�شبة؛ لي�شتقيم الوزن العرو�شّي في الأبيات الآتية:

فًة                 حِفْظَت �َشْيًئا وغاَبْت عنَك اأ�شياُء )1( فقْل ِلمْن ...... في العلِم َفْل�شَ
عي                د  - ُيْتِقُن اأ   - َيرى                  ب- َيظنُّ               جـ- يدَّ
َهِر و�ِس اأْبكي فْقَد ُم�شِبهِه              حّتى َبكْت.....اأَعُيُن الزَّ )2( َوقفُت ِفي الرَّ

ا                   ب- بُدموعي        جـ- ِلَمْراآَي               د  - اْحِتجاًجا اأ   - َهمًّ
)3( وَمْن َغدا لِب�ًشا َثـْوَب الّنعيِم بـال                 .......... َعَلْيِه فاإنَّ اهللَ يْنَزُعُه
ٍل           جـ- اْحِترا�ٍس             د  - �ُشْكٍر اأ   - ُنقو�ٍس                ب- َتَف�شُّ

التّدريبات

ُمْرَتِحُل ْكَب  الرَّ اإنَّ  ُهرْيرَة  ْع  ودِّ
ُدَوٌل �شاهْدَتها  َكما  ــوُر  الأُم ِهَي 
َن�شيُج َوْحِدَك اأَنَت الُح�ْشُن يا َوَطني
َذَكروا روا  اأْي�شَ ما  اإذا  الِكراَم  اإنَّ 
ـــاِن ـــّي ـــشِ � ــــا  ــــن اإّن األ  قــــالــــْت 
فِل اإْن ُتْهِمْلُه �َشبَّ َعلى والنَّْف�ُس َكالطِّ

جـــُل الرَّ اأيُّـها  وداًعا  ُتطيُق  وَهْل 
اأْزمــاُن �شاَءْتُه  َزَمـــٌن  ُه  ــرَّ �ــشَ َمــن 
ْحُر تاجاكا ال�شِّ الَجماُل َوهذا  هذا 
ِن َمْن كاَن َياأَْلـُفُهْم ِفي الَمنزِل الَخ�شِ
الأَْكــــواِن �ُشْعَلَة  يا  الُح�ْشِن  في 
َيْنَفِطِم َتْفِطْمُه  واإْن  �شاِع  الرَّ ُحبِّ 
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بحر الّطويـــل

ِق فا َنْب/ِك ِمْن ِذْك رى/ َح بي ِبْن/ َوِعْر فا ني
- - - / - - / - - - / - -

ـِ مو َع لى َقْد/ِر اأْهـ ِلْل َعْز/ِم َتاأْ ِتْل/ َع زا ئ
- -  /- - /- - -  /- - 

اأَ ل َلْي/َت َرْي عا َن�ْس /�َس با ِب/ َج دي دو
- -  / - /- - -  /- -

َو َرْب عْن/ َخ َلْت اآ يا /ُت ُهو ُمْن /ُذ اأَْز ما ني
- - - /- - /- - - /- -

َو َتاأْ تي/ َع لى َقْد ِرل/ ِك را ِمْل/ َم كا ِر مو
- - /- - /- - - /- -

َو َدْهـ َرْن/ َت وْل لى يا/ ُب َثْي َن/ َي عو دو
- - / - /  - - -  /- -

اقراأ الأبيات الآتية، وتفّهم معانيها:

ابقة: التَّقطيع العرو�سّي لالأبيات ال�سَّ

اأنعم النّظر في تقطيع الأبيات ال�ّسابقة، ثم اأجب عن الأ�سئلة الآتية:
1- ما الّتفعيلتان اللتان تكّررتا في البيت الأول؟ 

2- ما عدد الّتفعيالت في كلِّ بيت؟
ورة نف�شها؟ 3- هل تكّررت التفعيلتان في الأبيات جميعها على ال�شّ

- -( و)َمفاعيُلْن:  لعلك لحظت تكرار تفعيلتين في الأبيات ال�ّشابقة، هما: )َفعوُلْن: 
- - -( اأربع مرات لكّل منهما في البيت ال�ّشعري الواحد على الّنْحو الآتي:

َفعوُلْن َمفاعيُلْن َفعوُلْن َمفاعيُلْن               َفعوُلْن َمفاعيُلْن َفعوُلْن َمفاعيُلْن
وردت  وقد  الأّول،  البيت  في  كما  الّرئي�شة  ب�شورتها  جميعها  الّتفعيالت  هذه  ترد  وقّلما 

التفعيلتان في عموم الأبيات ب�شورتيهما الرئي�شة والفرعية:
- (، و)َمفاعيُلْن:  - -( التي جاءت على �شورة فرعّية واحدة، هي )َفعوُل:  )َفعوُلْن: 
 ،)- - -( اأو )َمفاعي:  - - - -( التي جاءت على �شورتين فرعيتين، هما: )َمفاِعُلْن: 

َوِعْرفاِن َحبيٍب  ِذْكرى  ِمْن  َنبِك  ِقفا 
اْلَعزاِئُم َتاأتي  اْلَعْزِم  اأْهِل  َقْدِر  َعلى 
َجديُد باِب  ال�شَّ ــعــاَن  َرْي لْيَت  اأَل 

ـــاِن ــُه ُمــْنــُذ اأَْزم ــاُت َوَرْبـــٍع َخــَلــْت اآي
الْمـكاِرُم اْلِكـراِم  َقـْدِر  َعـلى  َوَتـاأْتي 
ــعــوُد ــَن َي ــْي ــَث ــا ُب َوَدْهــــــًرا َتـــَوّلـــى ي
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ا، ومفتاحه، هو: ول ياأتي بحر الطويل اإّل تامًّ
طويـــٌل لُه دوَن الُبـحور َف�شاِئُل              َفعوُلْن َمفاعيُلْن َفعوُلْن َمفاعُل

قّطع البيت الآتي عرو�شًيا، واكتب تفعيالته:
ْهُر ْهِر َبيني َوَبْيَنها              َفلّما اْنَق�شى ما َبيَننا �َشَكَن الدَّ ْعي الدَّ َعِجْبُت ِل�شَ
............................              ............................

نستنتج أّن

ا.	• بحر الّطويل ل ياأتي اإّل تامًّ
وزنه:	•

َفعوُلْن َمفاعيُلْن َفعوُلْن َمفاعيُلْن         َفعوُلْن َمفاعيُلْن َفعوُلْن َمفاعيُلْن
بحر الّطويل له تفعيلتان رئي�شتان، هما:	•

.) - - - ( ولها �شورة فرعّية واحدة، هي: )فعوُل: 1- )فعولن: 
-( و)َمفاعَي:  - - - -( ولها �شورتان فرعيتان، هما: )َمفاِعُلْن:  2- )َمفاعيُلْن: 

- -( وهذه الّتفعيلة ل ترد في هذا البحر اإّل في عرو�شه و�شربه.

ع الأبيات الآتية من بحر الّطويل، واذكر تفعيالتها: 1- قطِّ
التّدريبات

بالدي َهواها في ِل�شاني َو في َدمي
ِقفا َنْبِك ِمن ِذْكرى َحِبيٍب َوَمْنِزِل
وللّنْف�ِس اأَْخالٌق َتُدلُّ َعلى  الَفتى
ُنفو�ُشنا الَمعالي  ِفي  َعَلْينا  َتهوُن 
ٌة ــزَّ ِه ــذْكــراِك  ِل َلَتعروني  ـــي  َواإِنِّ
َثْهَمِد ِبُبرَقةِ   اأْطـــالٌل  ِلــَخــْوَلــَة 

َفمي َلها  َوَيدعو  قلبي  ُدها  ُيَمجِّ
خوِل َفَحْوَمِل ْقِط اللِّوى َبْيَن الدَّ ِب�شِ
َت�شاِخيا اأْم  اأَتى  ما  �َشـخاًء  اأَكــاَن 
َوَمن َخَطَب الَح�ْشناَء لْم ُيْغِله الَمْهُر
الَقْطُر َلُه  بلَّ الُع�شفوُر  اْنَتَف�َس  َكما 
َتلوُح َكباقي الَو�ْشِم في ظاِهِر اليِد
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2- اف�شْل بين �شطري كلِّ بيت من الأبيات الآتية:
ُع الَقوِم اأَْعَجُل ِت الأَيدي اإِلى الّزاِد لْم اأُُكْن ِباأَْعَجِلِهم اإْذ اأْج�شَ َواإْن ُمدَّ
جاِل الَمرائُر ْت بالرِّ قوَن وفاَرقوا الَهوى وا�ْشَتَمرَّ  اأِفْق َقد اأَفاَق العا�شِ

رى َخْلفي ِلَمْن َقّل ماُلُه َواأنَعْلُت اأْفرا�شي بُنْعماَك َع�ْشَجدا  َتَرْكُت ال�شُّ
3- امالأ الفراغ بالكلمة المنا�شبة؛ لي�شتقيم الوزن العرو�شّي في الأبيات الآتية:

ْد ِمَن ...... فاإنََّك ل َتدري          اإذا َجنَّ ليٌل َهل َتعي�ُس اإلى الَفجِر )1( َتزوَّ
عاِم                جـ- الّتقوى               د  - الأَْخباِر اأ   - الماِل                  ب- الطَّ

وى اأْن َيرى الّروَحيِن َتْمَتِزجاِن )2( َكاأنَّ ...... لي�َس َي�ْشفي َغلـْيـَلـُه          �شِ
اأ   - الَقلَب                  ب- ُفوؤادي                جـ- النتظاَر             د  - �َشَقمي

)3( اإِذا الِخـلُّ َلـْم ...... اإّل َمـاللـًة           فليــ�َس َلــُه اإّل الِفـــراَق ِعـــتاُب
اأ   - ُيفارْقَك               ب- ُيعِطَك                جـ- ُيجاِفَك              د  - َيْهجْرَك

- قّطع الأبيات الآتية، واذكر تفعيالتها، وا�شم البحر في كّل منها:
تدريب عاّم

ُيْن�شي والّليِل  النَّهاِر  اخــتــالُف 
ــْوَق ِمـــْن اأطـــالٍل ــشَّ ــ� ــَج ال ــيَّ مــا َه
َوَرائــٌح ــاٍد  َغ الماَل  نَّ  اإِ اأََمــــاِويَّ 
جميٌع اأهلي  حين  العي�ُس  حّبذا 
َفا�شَتِعْن وَرَة  الَم�شُ الــّراُْي  َبَلَغ  اإَِذا 
ْهـــــِر تــنــقــ�ــشــي ــــّدُة الـــــدَّ ــــش �
ـــُه ـــَب الــعــيــ�ــَس لـــول اأنَّ ـــَي ــا اأَْط م
َنْف�شي ُيَدنِّ�ُس  َعّما  َنْف�شي  ْنُت  �شُ
َمْتبوُل الَيْوَم  َفَقْلبي  �ُشعاُد  باَنْت 
ُه اإذ الَمْرُء َلْم ُيْدَن�ْس ِمَن اللُّوؤِْم ِعْر�شُ
ـــــَدْن ـــــَب ـــــــــّروُح وال ـــُم ال ـــك ل

اأُْن�شي واأّيـــاَم  با  ال�شِّ لي  ـــرا  اْذُك
الواحي كَوْحي  ِقفاًرا  اأ�شَحْت 
ْكُر َوَيْبقى ِمَن الماِل الأحاِدْيُث َوالذِّ
ْق قــلــوَبــهــا الأهــــواُء ــرِّ ـــ ــف لـــْم ُت
حــاِزِم ن�شيَحِة  اأَْو  ن�شيٍح  ـــَراأِْي  ِب
ـــــي َرخـــــــــــــاوؤُُه ـــــاأت ــــــــمَّ ي ُث
ـــن عـــاِجـــٍل ُكـــلُّـــُه مـــتـــروُك ع
ِجْب�ِس كــلِّ  َجــدا  ــْن  َع َوَتــَرّفــْعــُت 
َمْكبوُل ــَد  ــْف ُي لــم  ــا  ــَره اإْث ــٌم  ُمــَتــيَّ
َجميُل َيــْرَتــديــِه  ِرداٍء  َفــُكــلُّ 
والَعـَلـــــــْن ــــــرُّ  ال�شِّ لكــــــُم 



203

القافية

الَعزائُم تاأتي  الَعْزم  اأْهِل  َقْدِر  على 
�شغاُرها غيِر  ال�شّ َعيِن  في  َوَتْعُظُم 
ُه َهمَّ الجي�َس  الّدْوَلِة  �شيُف  ُيَكلُِّف 
ه نف�شِ عنَد  ما  الّنا�ِس  عنَد  َوَيطُلُب 

الَمكاِرُم الِكراِم  َقْدِر  على  َوتاأتي 
الَعظاِئُم الَعظيِم  َعين  في  ُغُر  َوَت�شْ
َوقد َعِجَزْت عنُه الجيو�ُس الخ�شاِرُم
راِغُم ال�شَّ َتــّدعــيــِه  ل  مــا  ـــَك  َوذل

وّي. القافية من ال�ّشعر هي مجموعة من الحروف في اآخر البيت ال�ّشعرّي واأهمها حرف الرَّ
ويمكن تحديد القافية َوفق تعريف الخليل بن اأحمد، من اآخر حرف في البيت اإلى اأول �شاكن 

ي�شبقه مع المتحرك الذي قبل ال�ّشاكن. 
تاأّمل الأبيات الآتية:

ما الّنغم الذي ت�شترك فيه نهايات هذه الأبيات؟	•
وت الذي ت�شترك  لعلك لحظت اأّن الأبيات ت�شترك في �شوت تنتهي به، ولو رّددنا هذا ال�شّ

به نهايات الأبيات لوجدناه كما ياأتي:
المـ)كارُم(، العـ)ظائُم(، الخـ)�شارُم(، ال�شـ)راغُم( 

والحروف التي بين الأقوا�س في ما �شبق هي القافية، وهي في البيت الأول الميم الم�شمومة 
)�شّمة الميم(، ثم اأول �شاكن ي�شبقها وهو الألف ال�ّشاكنة، ثم المتحّرك الذي قبل هذا ال�ّشاكن؛ وهو 

حرف الكاف في البيت الأول. ولعلك اأدركت حدود القافية في المخّطط الآتي للبيت الأول:
المتحرك الذي قبل ال�شاكن              اأول �شاكن               اآخرحرف في البيت 

                              َك                              اْ                              ُم 
فالقافية قد تكون جزًءا من كلمة كما مّر بك في الأبيات ال�ّشابقة، وقد تكون كلمة واحدة 

كما في البيت الآتي:
ْبُر                اأَما للَهوى َنْهٌي عليَك ول )اأَْمُر( ْمِع �شيمُتَك ال�شَّ يَّ الدَّ اأراَك َع�شِ

وقد تكون كلمتين، كقول ال�ّشاعر:
ِب(                        َرمْتني كلُّ حادثٍة                فاأْخَطْتني َو)َلْم ُت�شِ

ملحق
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وّي الرَّ

فا�ْشتَقلَِّت اأَْجَمَعْت  َعْمٍرو  اأُمُّ  اأَل 
باأَمِرها َعْمٍرو  اأُمُّ  �َشَبَقْتَنا  وقد 

كواكٌب والملوُك  �شم�ٌس  باأّنك 
ـُه َتُلمُّ ل  اأًخــا  بُم�ْشَتبٍق  ول�شَت 

َتَولَِّت اإِْذ  جيراَنها  ــْت  َع َودَّ وما 
اأََظلَِّت الَمِطيِّ  باأَْعناِق  وكانت 

َكْوَكُب ِمْنُهنَّ  َيْبـُد  لم  َطَلَعْت  اإذا 
ُب جاِل الُمهذَّ اأيُّ الرِّ على �َشَعٍث 

اقراأ الأبيات الآتية، وتفّهم معانيها:
ْنَفرى: قال ال�شَّ

وقال الّنابغة:

به  ت�شّمى  البيت  اآخر  في  تكّرر  حرًفا  ال�ّشابقة  الأبيات  من  بيت  كّل  في  اأّن  لحظت  لعّلك 
ْنفرى انتهيا بحرف التاء، فت�شّمى الق�شيدة )تائّية(، وبيتا النابغة انتهيا بحرف  الق�شيدة، فبيتا ال�شَّ

وّي. الباء، فت�شّمى الق�شيدة )بائّية(، وهكذا، وهذا الحرف ي�شمى الرَّ
وّي: هو الحرف الذي ُتبنى عليه الق�شيدة، ويتكّرر في نهاية اأبياتها، وت�شّمى به الق�شيدة،  فالرَّ

نحو: �شينّية اأو رائّية اأو حائّية، ويكون �شاكًنا اأو متحّرًكا.
وجميع الحروف ت�شلح اأن تكون رويًّا، ما عدا حروف المّد ال�ّشاكنة، وتكون الهاء رويًّا 
ك فال تكون رويًّا، نحو قول  اإذا �شبقها �شاكن �شواء اأكانت اأ�شلّية اأم زائدة، اأّما اإذا �شبقها متحرِّ

اأبي العتاهية:

فالهاء في هذا البيت لي�شت رويًّا، والروّي حرف )الميم(.
اأّما في قول ال�ّشاعر:

فحرف )الهاء( هو الروّي؛ لأّنه من اأ�شل الكلمة وما قبله �شاكن.
وفي قول ال�ّشاعر:

ا؛ لأّنه زائد وما قبله �شاكن. حرف )الهاء( روّي اأي�شً

حاِمُدُه  َيْنَفكُّ  ل  لئُمُهالجـوُد  َيـْنَفكُّ  ل  والُبْخُل 

َلْم ما  المعروِف  ُل  ــوُهاأف�شَ ــوج ُتـــْبـــَتـــَذُل فــيــه ال

واتِّعاًظا ِعْبرًة  الَمْوت  في  فازُجر الَقْلَب َعْن هواَك وَدْعُهاإنَّ 



205

رورات ال�ّصعرية ال�صّ

الوزن  لي�شتقيم  الّلغة  قواعد  قيود  من  للتخّفف  لل�ّشعراء  اأعطيت  رخ�شة  ال�ّشعرية  رورة  ال�شّ
العرو�شّي؛ اإذ اإّن ال�ّشاعر قد ي�شطّر اإلى ذلك في بع�س الحالت، اأي في موا�شع محّددة ولي�س 

في كل �شيء؛ نحو:
�سرف ما ل ين�سرف: 

واألقى ال�ّشـرُق منها في ثيـابي                          دنانيـًرا تِفــــرُّ ِمــَن الَبــناِن
والأ�شل: دنانيَر

د في القوافي:  تخفيف الم�سدَّ
ي اأَِفـــْر  عي الَقــْوُم اأَنِـّ فـال واأَبـيــِك ابنـَة العاِمـــرّي           )م(           ل َيـدَّ

والأ�شل: اأفّر
قطع همزة الو�سل: 

ــرٌّ َفاإنَّـُه                          ِبَنثٍّ وَتْكِثـيِر الُو�شـاِة َقميُن اإذا جـاَوَز الإِثنـيِن �شِ
 والأ�شل: الثنين 
و�سل همزة القطع: 

َنِع الَمْعروَف في َغْيِر اأهِلِه                          ُيالقي اّلذي لقى ُمجيُر امِّ عامِر)*( وَمْن َي�شْ
والأ�شل: اأّم عامر

بعد درا�شتي هذه الوحدة اأتاأّكد من اأّنني:
1- حّددت الّتفعيالت الّرئي�شة والثانوّية لبحور الخفيف والب�شيط والّطويل.

2- مّيزت البحور التاّمة من المجزوءة.
وّي. 3- حّددت القافية والرَّ

رورات ال�شعرّية. 4- مّيزت بع�س ال�شّ

التقويم الذاتّي

بع. )*( اأّم عامر: ال�شَّ
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